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Formular de aplicare  
 

DATELE SOLICITANTULUI 

Numele și prenumele:  

Locul și data nașterii: 
 

 

Numele și prenumele 

părintelui/reprezentantului 

legal, Nr. tel.: 

 

Adresă de corespondență:  

(cod poștal, localitate, strada, nr, județ) 

 

 

Telefon:  E-mail:  

 

Școala 

Denumirea:  

Clasa:  

 

Media anului 

școlar anterior 

 Alte tipuri de 

suport/burse*: 

 

*Alte tipuri de suport: se completează în cazul în care aplicantul mai beneficiază sau a solicitat alte burse (bani de liceu), premii. 

 

Componența familiei 

Nr. membrilor familei  

Ocupația tatălui/reprezentantului legal 
 

 
Ocupația mamei  

Venitul lunar**  Venitul lunar**  

Venitul net pe membru de familie în ultimele 3 luni 

Luna Iunie  Luna Iulie  Luna August  

 

*La ocupaţie se va completa: salariat, producător agricol, şomer, pensionar, activităţi independente, fără ocupaţie. 

**Se consideră venituri următoarele intrări cu caracter permanent: salarii, pensii, ajutor de somaj, alocaţia de 

plasament, pensia alimentară şi de urmaş, veniturile din chirie, activităţi agricole sau activităţi independente. Nu se 

consideră venit alocaţiile de stat pentru copii. 
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Declar pe proprie răspundere, în cunoştintă de cauză faţă de prevederile legale privind falsul în 

declaraţii, conform art.292 din Codul penal, că nu dețin alte venituri în afară de cele declarate și că 

informațiile oferite în formular sunt corecte. 

În acord cu Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR), îmi dau 

consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În baza autorizației cu numărul 25716, emisă de A.N.S.P.D.C.P., Fundația Comunitară Iași 

(FCI) are dreptul de a prelucra date cu caracter personal, în scopul comunicării cu dumneavoastră 

în legătură cu programul Fondului de Burse la care aplicați. 

Potrivit normelor GDPR, Fundația Comunitară se obligă să respecte dreptul la informare, 

acces la date, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și dreptul de a 

nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. Fundația Comunitară Iași se 

mai obligă să asigure confidențialitatea datelor personale primite conform prezentului formular și 

să asigure securitatea acestor date. 

Nu sunteți obligat să furnizaţi datele, dar refuzul dumneavostră determină imposibilitatea 

aplicării la Fondul de Burse. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator 

(FCI). 

 

Nume și prenume: ........................................................... 

Data: ............................................ 

 

Semnătura: .................................................. 

 

*** Notă: În cazul în care elevul este minor, se va completa de părinte/reprezentant legal! 
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