
 
 
 
 

APLICAṬIE ELEV/ELEVĂ PENTRU BURSA DE STUDIU 
Anul şcolar 2022-2023 

 
 
 
NUME ṢI PRENUME _____________________________________________________________ 
DATA NAṢTERII_________________________________________________________________ 
TELEFON ______________________________________________________________________ 
E-MAIL________________________________________________________________________ 
ADRESA/NUMELE PE DIFERITE PLATFORME SOCIALE: FACEBOOK _________________________ 
INSTAGRAM________________________________TIK TOK_____________________________ 
ALTELE________________________________________________________________________ 
CU DOMICILIUL IN  JUDEṬUL_______________________________________________________ 
COMUNA_________________________________SATUL________________________________ 
STRADA_______________________________________________NR._____________________ 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ FRECVENTATĂ ________________________________________________ 
ADRESA ṢCOLII__________________________________________________________________ 
MEDIA ABSOLVIRE: CLASA A VI-A_____________________CLASA A VII-A____________________ 
MEDIILE LA PURTARE: CLASA A V-A _________ CLASA A VI-A _________CLASA A VII-A__________ 
ENUMERĂ MAXIMUM 5 CONCURSURI/OLIMPIADE LA CARE AI PARTICIPAT ṢI PREMIILE 
OBṬINUTE: 
1.____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________ 
3_____________________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________________ 
5_____________________________________________________________________________ 
ENUMERĂ 5 LICEE LA CARE DOREṢTI SĂ APLICI: 
1.____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________ 
4_____________________________________________________________________________ 
5_____________________________________________________________________________ 
 
 



INFORMAṬII DESPRE PĂRINṬI (încercuieşte acolo unde este cazul) 
a) căsătoriţi         b) necăsătoriţi        c) divorţaţi        

   
 
INFORMAṬII TATĂ  

a) cu acelaşi domiciliu            b) plecat din ţară                            c)decedat 
 
Nume şi prenume_______________________________________________________________ 
Ocupaţie______________________________________________________________________ 
Loc de muncă___________________________________________________________________ 
Telefon____________________________e-mail_______________________________________ 
 
 
INFORMAṬII MAMĂ 

a) cu acelaşi domiciliu           b)plecată din ţară                               d) decedată  
Nume şi prenume_______________________________________________________________ 
Ocupaţie______________________________________________________________________ 
Loc de muncă___________________________________________________________________ 
Telefon________________________________e-mail___________________________________ 
 
 
INFORMAṬII TUTORE (dacă ambii părinţi sunt plecaţi sau decedaţi, dacă elevul se afla în grija 
altor rude sau se află în asistenţă socială) 
Nume şi prenume tutore _________________________________________________________ 
Relaţia cu elevul aplicant _________________________________________________________ 
Telefon _________________________________e-mail_________________________________ 
Adresa________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
INFORMAṬII ADIṬIONALE 
Numărul şi vârsta fraţilor _________________________________________________________ 
Numărul total al membrilor de familie care locuiesc în aceeaşi casă cu elevul/eleva aplicant(ă) 
______________________________________________________________________________ 
Suma veniturilor obţinute în luna precedentă aplicaţiei de fiecare membru de familie (salarii, 
alocaţii, pensie, venituri din pensie alimentară)________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Suma cheltuielilor în luna precedentă aplicaţiei: (chirie, împrumuturi, impozite, pensie 
alimentară, altele _______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



 
SEMNĂTURI 

 
 

Vă rugăm să semnaţi înscrierea mai jos: 
 
 

Declar că, în conformitate cu ceea ce cunosc în acest moment, toate informațiile incluse în 

acest formular și dosar sunt adevărate și complete. Înțeleg faptul că în situația în care nu am 

oferit toate detaliile relevante referitoare la sursele de venit și cheltuieli, aceasta poate duce 

la anularea candidaturii elevului. 

Subsemnaţii declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 
furnizate, avem cunoştinţă că Fundaţia „Rădăcini Grup” respectă dispoziţiile legale privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul 
declarat prin prezenta (Art. 6, paragraful 1 lit. a din Regulamentul General de Protecţie a Datelor 
nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeană începând cu data de 25.05.2018. 

În calitate de persoană vizată, aveți drept de acces, drept la rectificare, dreptul la ștergere 
(dreptul de a fi uitat), dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră.  
Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este 
posibil să trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactaţi în scris, prin 
e-mail la gdpr@radacini-grup.ro sau prin poştă la adresa: B-dul Iuliu Maniu Nr. 246, sector 6, 
Bucureşti.  

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere (Art. 77 din GDPR), vă rugăm să 
contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-
dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, 
www.dataprotection.ro] 

 

 

 Semnătura:                      Data: 
 
 
Elev/ă ___________________________________                     ____________________________ 
 
Tată_____________________________________                     ____________________________ 
 
Mamă___________________________________                      ____________________________ 
 
Tutore legal_______________________________                     ____________________________ 


