
DOAMNA DIRECTOR, 

 Subsemnatul/a ………………………………………………… în calitate de părinte/tutore 
legal al elevului/ei ………………………………………………………din clasa ………, an 
școlar 2022-2023, vă rog să binevoiți a-mi aproba BURSA DE STUDIU pentru anul școlar 2022-
2023, conform Ordinului 5379/2022. 

 Menționez că suntem un nr. de …………. membri în familie și venitul net lunar pe 
membru de familie în ultimele 3 luni (iunie 2022-august 2022) a fost de _______________ lei. 

 Declar pe propria răspundere că voi informa conducerea Școlii Gimnaziale „Vasile 
Cristoforeanu”, Râmnicu Sărat dacă veniturile nete ale familiei vor suferi modificări. 

 

TELEFON: …………………………………………. 

 

 

DATA:………………………..    SEMNĂTURA: 

 

 

Anexez următoarele documente: 

 Cerere părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului pentru acordare bursă 
 Copie xerox a certificatului de naștere al elevului; 
 Copiex xerox a certificatului de naștere/ carte de indetitate a fraților; 
 Copii xerox ale actelor de identitate a părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali a elevului 

 Acte doveditoare cu venitul realizat membrilor familiei:: 
 Declarație pe propia răspundere că nu au venit (în cazul părinților care nu au nici un venit) 

 adeverință venit (ANAF) pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu 
sunt elevi/studenţi de la Administrația Financiară, 

 Adeverință de salariat pe ultimele 3 luni –iunie, iulie,august.2022 (în cazul părinților 
salariați) 

 Talon de pensie (în cazul părinților pensionari) 
 Talon de plată a indemnizației de șomaj (în cazul părinților șomeri) 

 Talon de plată a ajutorului social 

 Venitul net pe mebru de familie nu trebuie sa depășească suma de 1524 lei. 
 Adeverință de la primărie că părinții nu au pământ în proprietate în suprafață mai mare de 20.000 

mp în zonele colinare și de șes și de 40.000 mp în zonele montane. 
 adeverință de la ceilalți frați cu mențiunea că au beneficiat sau nu de bursă și cuantumul acesteia. 

 
La stabilirea venitului mediu net lunar pe mebru de familie se ia în calcul toate veniturile cu 
caracter permanent relizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, 
cu excepția burselor școlare și universitare. 

 



 
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
 
 
 
 

Subsemnații ………………………………………………………………………………………… 

Părinți/ tutori/ reprezentanți legali ai elevului/ elevei ………………………………………………. 

Declarăm pe propria răspundere că am luat la cunoștință de dispozițiile legii 677/ 2001 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și 
completăriile ulterioare, ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și de conținutul informării cu 
orivire la aceste date. 

Regulamentul nr. 679/ 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor), că suntem de acord ca aceste 
date cu caracter personal sa fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate pe tot parcursul 
școlarizării fiului/ fiicei noastre (în scop educativ). 

 

 

 

 

Data: …………….     Semnătură mama ………..……………. 

       Semnătură tată ………………………… 


