
Formular de aplicare pentru Progamul Universitar de Burse Medicale pentru Romi “Roma Health 
Scholarship”, Anul Universitar 2009-2010 

A fi completat personal de către aplicant! Acest formular este  gratuit şi poate fi multiplicat! 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Doar pentru uzul candidaţilor! Vă rugăm să nu includeţi această listă în dosarul de aplicaţie atunci 

când depuneţi documentele pentru Program.  
 

Vă rugăm să trimiteţi TOATE documentele cerute, în 4 (patru) exemplare: setul original şi 3 
(trei) seturi fotocopiate! Documentele originale trebuie să poarte ştampila instituţiei şi 

semnătura autentică a persoanei care le-a emis sau completat. 
 
(i) Aplicanţii trebuie să depună până la termenul limită de 30 mai 2009: 
□ 

Formularul de Aplicare pentru anul universitar 2009-2010, completat 

□ Foaia matricolă/adeverinţa oficială cu notele de la universitate pentru anul academic 2007-
2008, iar Studenţii de Reinnoire1 foaia matricolă/adeverinţa oficială cu notele de la 
universitate pentru anul academic 2008-2009 semestrul I, sau o foaie matricolă oficială pentru 
ultimul an academic încheiat (liceu, universitate, master sau nivel doctoral) în cazul în care 
nu au fost înscrişi la Universitate pentru anul academic 2007-2008. Să poarte stampila 
originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii 
 

□ Scrisoare/Scrisori de Recomandare de la cadrul didactic profesoral al Şcolii/Colegiului 
Profesional Medical/Universităţii de Medicină; 

□ Copie a actului de identitate sau a paşaportului; 
□ Document bancar oficial care să conţină: numele băncii, adresa băncii, numele deţinătorului 

de cont, numărul de cont Euro, codulSWIFT si contul IBAN; 
□ Obligaţiunile Contractuale, completate şi semnate (versiunea în engleză). Traducerea 

Obligaţiunilor Contractuale este doar pentru uz propriu. 
 
(ii) Aplicanţii trebuie să depună până la termenul limită de 31 octombrie 2009: 
 

□ Adeverinţă de înscriere la Universitatea de Medicină/Şcoala/Colegiul Medical Profesional 
în anul academic 2008-2009 (în original) 

□ 
 
 

Adeverinţă (în original) privind taxa de şcolarizare (dacă este cazul) 
 

(iii)  Aplicanţi trebuie să depună până la termenul limită de 28 Februarie 2009: 
 

□ 
Formularul de Raportare Intermediară, a foii matricole/adeverinţei oficiale cu notele de la 
universitate pentru semestrul întâi al anului academic 2009 – 2010, a Formularului pentru 
studierea unei limbi străine 

□ 
 

Foaia matricolă/adeverinţă oficiala cu notele de la universitate pentru semestrul întâi al 
anului academic 2009 – 2010, a Formularului pentru studierea unei limbi străine  

 

□ Formularul pentru studierea unei limbi străine (opţional) 
 

                                                           
1 Studenţi de Reînnoire sunt consideraţi acei studenţi care au fost declaraţi eligibili în anul universitar 2008 – 2009  

 
Programul de Burse Medicale pentru Romi 

“Roma Health Scholarship Program” (RHSP) 
LISTA DE VERIFICARE 

      Anul Academic 2009-2010 
 



Formular de aplicare pentru Progamul Universitar de Burse Medicale pentru Romi “Roma Health 
Scholarship”, Anul Universitar 2009-2010 

A fi completat personal de către aplicant! Acest formular este  gratuit şi poate fi multiplicat! 
 

 

 
Reţineţi că dosarele/formularele de raport incomplete sau cu data poştei după termenul limită 
prevăzut nu vor fi luate în considerare de Subcomisia de Selecţie!  
 
IMPORTANT: 
! Toţi Aplicanţii noi vor fi invitaţi să participe la sesiunea de orientare RHSP organizată în ţăra de 
resedinţă a aplicanţilor. Sesiunea de orientare va organizată în perioada iulie - august 2009. Invitaţiile 
vor fi trimise personal fiecărui aplicant. Participarea la sesiunea de orientare este OBLIGATORIE! 
Aplicanţii care nu se conformează acestei cerinţe nu vor fi consideraţi pentru burse RHSP pentru 
anul universitar 2009-2010. 

 
! Bursele RHSP sunt transferate în două tranşe. Pentru a fi eligibili pentru a doua tranşă a bursei care 
urmează să fie transferată în luna Februarie 2010, beneficiarii bursei RHSP pentru anul academic 2009-
2010, vor fi obligaţi să depună un Raport Intermediar şi Foaia Matricolă pentru primul semestru 
academic al anului universitar curent. 


