BURSA „ELEVII DIN JUDEȚUL HARGHITA ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII”
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Formular de înscriere
Vă rugăm să completați cu majuscule
Date personale:
Numele şi prenumele candidatului:
Data şi locul naşterii:
Domiciliul:
Adresa de corespondenţă:
Număr de telefon:
E-mail:
Studii:
Numele și adresa școlii:
Clasa(anul curent):
Numele liderului activității extrașcolare din partea căruia candidatul a primit
recomandarea:
Numele directorului/ directorului adjunct/profesorului din partea căruia candidatul a
primit recomandarea:

Activitate civică:
Vă rugăm să completaţi cu atenţie (este foarte important în procesul de evaluare a
dosarelor).

Activități desfășurate în favoarea comunității școlare, activități în organizații civice, în
colegiul elevilor, redactarea ziarului școlar, coordonarea funcționării radioului școlar,
etc. (cu identificarea funcției îndeplinite și descrierea activității desfășurate):

Situația socială:
Numărul membrilor din familie (frați și părinți):
Ocupația părinților, salariul net /lună:

Venitul net lunar/ persoană din familie:
Proprietăţi:
Numărul și caracteristicile imobilelor aflate în proprietatea familiei (teren, casă,
apartament etc.):
Numărul și caracteristicile automobilelor (dacă este cazul):

Marcați cu X mai jos, dacă este cazul:
(Vă rugăm să justificați cu documente)
Candidatul locuiește în cămin, în chirie, sau face naveta
Un membru al familiei (frați sau părinți) suferă de boli grave
Părinții au divorțat, iar candidatul se află în îngrijirea numai a unuia dintre aceştia
Unul dintre părinți este șomer
Unul dintre părinți a decedat
Ambii părinți sunt decedați
Candidatul este instituţionalizat (beneficiază de o măsură de protecţie specială)

Alte:
Alte împrejurări care afectează situația socială a candidatului și care nu au fost
menționate în acest formular (o scurtă descriere și prezentarea documentelor

doveditoare)

Numărul anexelor: …………………….
Enumerarea anexelor:

Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.
Furnizarea oricăror informaţii, care se dovedesc a fi false atrage, în mod automat,
respingerea cererii de înscriere.

Data

Semnătura candidatului

……………………………………………….

………………………………………….

