Bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității” anul școlar 2016-2017
Lista documentelor necesare solicitării bursei
- adeverinţă care să facă dovada înmatriculării elevului la liceu, în clasele IX-XII;
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate al elevului;
- document justificativ pentru activitatea extrașcolară - adeverință/ recomandare manuscris de la
liderul activităților extrașcolare (ex.: în cazul în care candidatul este membru al unei organizații
non-guvernamentale, președintele/vicepreședintele va da o recomandare/adeverință despre
activitatea desfășurată în organizație și totodată, va trebui să conțină informația despre perioada
statului de membru);
- o recomandare scrisă de la un director/ director adjunct/profesor;
- documente care să ateste situația socială:
1. Pentru toate cazurile este nevoie de: anchetă socială la domiciliu, adeverință de la Registrul
Agricol de la Primărie.
2. Declaraţie de venit (după caz): adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; adeverință de la
administrația financiară; copie talon de pensie, cupoane de pensie din ultimele 3 luni ; copie
hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință cu suma pensiei de alimentare sau
declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma pensiei de alimentare; copie a
certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei
de urmaș.
3. Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): copii sub 7 ani - copie
certificate de naștere; elevi, studenți - adeverință de la școală/universitate; adeverință de venit;
adeverință de la administrația financiară.
4. Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin:
talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă:
copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului.
5. În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de
specialitate.
6. În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți: copie certificate de deces.
7. În cazul elevilor proveniţi din centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la
centrul de plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din „plasament familial” trebuie
să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.
- eseu, care să detalieze modalitatea în care vor fi folosiți cei 10% din suma câștigată în comunitate ;
- foaia matricolă a elevului;
- formular de înscriere, completat şi semnat.

