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FIȘA TIP1  
a aplicantului pentru bursele oferite de Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”  

în anul şcolar şi universitar 2021-2022 

 
 DATELE PERSONALE ALE APLICANTULUI: 

  

 Numele și prenumele aplicantului:  

 Codul numeric personal: 

 Adresa domiciliului din buletin: 

 Adresa domiciliului de corespondență2:  

 Telefon şi e-mail:  

 Instituția de învățământ la care e înmatriculat: 

 Localitatea:  

 Anul de studiu:  

  Media cu care intră în concursul pentru bursa Fundației „Arhiepiscopul Irineu Pop”3:  

 Primește sau nu vreo altă bursă și care este aceasta:  

 

 DATELE REFERITOARE LA SITUAȚIA FAMILIALĂ4: 

  

 Tata:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

 Mama:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

 Copil 1:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

 Copil 2:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

  

 

                                                 
1
 Fişa va fi completată în format electronic şi anexată, în forma ei tipărită, la dosarul pentru bursă. Fiecare element din fişă va 

fi însoţit de un document oficial (copie după actele de identitate, adeverinţă de la instituţia de învăţământ, documente de venit 

etc.) 
2
 În cazul în care nu e aceeaşi cu cea din buletin. 

3
 Media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minimum 8,50; pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a 

IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minimum 8,50. 
4
 Necesară pentru a stabili numărul de membri şi pentru a calcula venitul pe membru de familie. După caz, aplicantul poate 

solicita o anchetă sociala din partea Primăriei localităţii în care aplicantul îşi are domiciliul.   
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 Copil 3:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

 Copil 4:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

 Copil 5:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

 Copil 6:  

  Nume și prenume:  

  CNP:  

  Se află sau nu în întreținerea părinților: 

 

 DATE REFERITOARE LA VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE5: 

 Tata:  

  Venitul net6 în lunile Mai 2021: 

                                                              Iunie 2021:  

     Iulie 2021:  

       

  Mama:  

  Venitul net în lunile  Mai 2021:  

     Iunie 2021:  

     Iulie 2021:  

 Venituri suplimentare obținute din pensii de urmaș sau de îngrijire7 (pentru copiii ai căror 

părinți sunt divorțați) sau alt gen de venit pe lunile: 

     Mai 2021:  

     Iunie 2021:  

     Iulie 2021:  

 Venituri suplimentare obținute din închirieri sau din agricultură pe lunile8:  

     Mai 2021:  

     Iunie 2021:  

     Iulie 2021:  

Unul sau ambii părinți au lucrat în străinătate în ultimele luni: DA sau NU 

DATE SUPLIMENTARE: 
 

 Părinte/părinți decedați:9  
  

 Părinți divorțați10:   

                                                 
5
 Aici va fi trecut venitul net obţinut în ultimele trei luni.  

6
 În această categorie intră şi pensia de muncă, invaliditate, boală sau urmaş, care va fi certificată printr-o adeverinţă eliberată 

de firma sau instituţia angajatoare.  
7
 Categoria acestor venituri va fi certificată prin cupoane de pensie sau alte acte oficiale.  

8
 Categoria acestor venituri va fi certificată prin atestatul fiscal eliberat de Primării sau de Administraţiile financiare. 

9
 Aici va fi menţionat numele părintelui şi va fi anexată o copie după actul de deces.  

10
 Aici va fi menţionat numele părintelui şi va fi anexată o copie după actul de divorţ. 


