
UNIUNEA COMUNELOR GRANICERESTI
NASAUDENE

Consiliul d irecto r
Comisia de burse 9i stipendii

ANUNT
Uniunea comunelor Griniceregti Ndsdudene acordi pentru anul

universitar 202012021 burse pentru studenli,
Condi!ie:
- studentii sa provina din cele 44 de localitdli foste griniceregti iar in anul

universitar precedent a ob{inut media generald cel pulin g,00, pentru studenlii
din anul I se ia in considerare media de la bacalaureat.

Dosarul va cuprinde:
o CelQle 

,

. pentru studentul/a din anul // gi urmdtorii: adeverinla de la facultatea sa,din care sd rezulte cd este inmatnculat in anul acidemic respectiv, cu
precizarea anului de studiu, a calitalii de integralist gi a mediei oblinute in anul
universitar anterior;

. pentru studentul/a anului l, adeverin{i de la facultatea sa, din care sd
rezulte, cd este inmatriculat ca student admis in anul I al anului academic
respectiv, precum gi copii legalizate notarial dupa diploma de bacalaureat qi
dupi copia foii matricole pentru cei patru ani de iiceu, la care se poate adiugi
copie legalizatd (conform cu originalul) de directorul liceului absolvit sau
secretarul uniunii dupa diplomele de premii, menliuni sau premii speciale
ob{inute la,

- fazele locale gi/sau judelene ale concursurilor gcolare din calendarul
c.A.E.N. (carendarur activitdliror educative nilionare) (daca esfe
cazul),
- concursurile 

^ 
judetene gi interjude{ene organizate sub egida

lnspectoratului $colar Judelean Bistri!a-Ndsaud (daca este cazul),. ancheta sociard (modet u.c.G.N )eliberata de primaria de domiciliu, cupreclzarea suprafetelor agricole aflate in administrarea familiei, a numdrulur de
?tma]e din gospodirie gi a veniturilor provenite din incheierea de contracte
A P.I.A.;

. copie dupd cartea de identitate a candidatului;

. adeverintd salariu net pentru pirinli;
o cUpon pensie sau gomaj pentru parinli (daca este cazul),
. copie certificat deces pentru pdrinli (daca este cazul);

copie legalizatd dupd diproma de premiu, menliune sau premiu speciar,la olimpiadele pe discipline de invd{am6nt concursurile de nivel nalional
cuprinse in c.A E N ar M E.N, respectiv de nrver internalionar (daca este
cazul).

. adeverintd de la A p.l.A. din care sd rezulte.- fie veniturile realjzate pentru anul depunerii cererii;- fie inexisten{a contractului A p.l A
declaralie auteniificata notarial p";i; pdrinlii care declard venituri ,,0,,(zero) iar ancheta sociald consemneaza ven jturi ,,0, (2ero)

Dosarele se vor depune in perioada 1-29 octombrie 2o2o, ra sediur Uniuniicomunelor Grdniceregti Ndsiudene din oragur Ndsiud, B-dul Grinice rilor, nr.14.
Pregedinte

ing. Onul Gheorghe
s.s.


