LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”
CONSTANŢA
Aleea Pelicanului nr.8, 900138
Tel / Fax: 0341427401
E-mail: liceulleonidaconstanta@gmail.com

Doamnă Director,
Subsemnatul…………………………………………………., domiciliat în loc.
.………………, str..........................................., nr........, bl. .........., sc. ..........., ap.........,
oraș/ comuna .........................................., tel. ..........................., e-mail ..........................
părinte/tutore/reprezentant
legal
instituit
al
elevului
…………………………………………….., CNP……………………..……., elev în
clasa…………., la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa, solicit acordarea
Bursei de studiu
în conformitate Ordinul 5.870 din 22 decembrie 2021
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat.
.

Data:
Semnătura:

Doamnei director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, oraș Constanța

În calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului

sunt de acord

nu sunt de acord

cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului, în vederea prezentei cereri, în
conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 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 94/46/CE.
Data ……..
Nume și semnătură părinte/tutore/reprezentant legal …………………………………...

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”
CONSTANŢA
Aleea Pelicanului nr.8, 900138
Tel / Fax: 0341427401
E-mail: liceulleonidaconstanta@gmail.com

Doamnă Director,
Subsemnatul…………………………………………………., domiciliat în loc.
.………………, str..........................................., nr........, bl. .........., sc. ..........., ap.........,
oraș/ comuna .........................................., tel. ..........................., e-mail ..........................
CNP……………………..……., elev major în clasa…………., la Liceul Tehnologic
„Dimitrie Leonida” Constanţa, solicit acordarea Bursei de studiu în conformitate cu
Ordinul
5870
din
22
decembrie
2021
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat.

Data:
Semnătura:
Doamnei Director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, oraș Constanța

În calitate de elev major

sunt de acord

nu sunt de acord

cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în vederea prezentei cereri, în
conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 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 94/46/CE.
Data ……..
Nume și semnătură elev …………………………………...

