
Formular de înscriere în Programul Tinere Talente

Descrierea situației sociale și materiale a candidatului:

1. DATELE PERSONALE ALE APLICANTULUI:

Numele și prenumele aplicantului: 

Codul numeric personal: 

Adresa domiciliului din buletin:

Telefon și e-mail: 

Instituția de învățământ la care e înmatriculat: 

Localitatea: 

Anul de studiu: 

2. DATELE REFERITOARE LA SITUAȚIA FAMILIALĂ:
Tata:

          Nume și prenume: 

          CNP: 

Mama:

         Nume și prenume: 

         CNP: 

Mentionați frați surori:
Copil 1:
         Nume și prenume: 

         CNP: 

Copil 2:

         Nume și prenume: 

         CNP: 

Copil 3:

         Nume și prenume: 

         CNP: 



3. DATE REFERITOARE LA VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE:

*  Formularul va fi însoțit  de documente justificative pentru situația prezentată  (adeverință de venit sau
fluturaș de salariu sau copie talon de pensie pentru toți membrii familiei care au venituri și locuiesc în aceeași
gospodărie).  Pentru membrii familiei care nu au venituri dar au peste 18 ani și nu sunt înscriși într-o
formă de învățământ se va atașa o declarație pe proprie răspundere conform căreia aceștia nu realizează
venituri. Aceste documente justificative se atașează pentru părinți, bunici și frați care locuiesc în aceeași
gospodărie..

Calculați  venitul  mediu  pe  membru  familie  pe  luna  septembrie,  octombrie  si  noiembrie  2020
(includeți veniturile suplimentare dacă aveți, de exemplu: alocații, drepturi de autor, venituri obținute din
alte activități).

Venitul mediu pe familie se calculează adunând venitul tuturor membrilor și apoi împărțind la numărul
total al membrilor familiei:

* Exemplu:
Septembrie 2020:
Salariul mama + salariu tata + alocație * 2 copii = 600 lei + 600 lei + 168 lei = 1368 lei 
1368 lei / 4 membrii = 342 lei
Venit membru de familie = 342 lei

Octombrie 2020: 

Noiembrie 2020: 

 
4. ISTORICUL FAMILIEI:

(*  Exemplu  : familie monoparentală, părinți divorțați, părinți decedați, rate bancare, cheltuieli cu 
îngrijirea unui membru al familiei, probleme medicale etc.)



5. TIPUL DE SPRIJIN DORIT:

Această bursă îmi este necesară pentru:

* Exemple: (exemplele sunt orientative, nu este nevoie să vă limitați doar la ele )
1. Achiziționarea de materiale de lucru pentru îmbunătățirea tehnicii de lucru și realizarea de lucrări de un
înalt nivel de profesionalism;

2. Achiziționare calculator portabil (laptop) cu capabilități grafice performante, care să permită realizarea 
de proiecte artistice și grafică pe calculator;

3. Achiziționare aparat foto, acesta fiindu-mi indispensabil pentru aplicarea în practică a noțiunilor și 
continuarea dezvoltării mele artistice pe această direcție a fotografiei; 

 4. Achiziționarea unui instrument muzical performant pentru perfecționarea si îmbunătățirea calităților 
muzicale interpretative;

5. Participarea la masterclass-uri pentru perfecționarea și îmbunătățirea calităților tehnice instrumentale. 
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