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Formular de aplicare 

Fondul de Burse – bursă de performanță 

1. Date personale aplicant 

Nume  

Prenume  

CNP  

Telefon mobil  Adresă de e-mail  

 

2. Adresa de domiciliu 

Localitate  

Strada  Nr.  Bl.  

Scara  Ap.    

Telefon fix  

 

3. Componenţa familiei 

Numărul membrilor familiei   

Tata 

Nume  Prenume  

Ocupaţie*  

Domeniul de 

activitate 

 

Venitul lunar  Telefon mobil  E-mail  
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Mama 

Nume  Prenume  

Ocupaţie*  

Domeniul de 

activitate 

 

Venitul  lunar  Telefon mobil  E-mail  

 

Susţinător legal** 

Nume  Prenume  

Ocupaţie*  

Domeniul de 

activitate 

 

Venitul lunar  Telefon mobil  E-mail  

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

**Susţinător legal: se completează doar în situaţia în care susţinătorul legal este altul decât mama sau tata. 

 

4. Venitul net pe membru de familie în ultimile 4 luni (suma veniturilor lunare nete ale familiei 

împărţite la numărul membrilor familiei) 

Luna Iunie  Luna Iulie  

Luna August  Luna Septembrie  

*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 

 

5. Venitul total al familiei și suma investită în susținerea performanței pe anul anterior 

Venitul pe anul 2015  

Cursuri de pregătire  

Materiale  

Concursuri/olimpiade  
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6. Informaţii despre unitatea de învăţământ și pasiunea aplicantului 

Unitatea de învăţământ pe care o 

urmaţi 

 

Pasiunea/talentul  

Rezultate deosebite la concursuri*  

Alte tipuri de suport/burse**  

*Rezultate deosebite: se referă la rezultate la concursuri sau competiţii precum olimpiade, competiţii profesionale sau 

competiţii sportive. 

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

 

 

 

7. Sunteți interesat să aveți o relație de mentorat* cu donatorul?   

         

 
 

*Donatorii și bursierii se vor întâlni periodic pentru a discuta despre nevoile, așteptările și obiectivele de dezvoltare 

personală și profesională ale tinerilor. Mentorul este persoana care îl încurajează și îl sprijină pe bursier în evoluția sa, 

oferindu-i sfaturi folositoare în măsura în care acesta poate. 

 

 

Da  Nu  
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