APLICAȚIE PROGRAM DE BURSE DE STUDIU
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020
ARGEȘ, BUZĂU, BRĂILA, CĂLĂRAȘI, CONSTANȚA, GALAȚI, GIURGIU,
IALOMIȚA, PRAHOVA ȘI TULCEA
Mulțumim pentru interesul în a aplica pentru o bursă de studiu oferită de Fundația ,,Rădăcini
Grup”. În acest an școlar avem disponibile un număr de 16 burse de studiu. Bursele se oferă elevilor
din clasa a VIII-a care se pregătesc pentru admiterea la liceu în vara anului 2019.
Criteriile de eligibilitate a dosarelor de aplicare sunt:
1. Aplicantul să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2018-2019, la o Şcoală Gimnazială din mediul
rural, în județele eligibile în program: Argeș, Constanța, Călărași, Buzău, Brăila, Galați, Ialomița,
Giurgiu, Prahova și Tulcea.
2. Aplicanții eligibili vor trebui ca la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a să obțină o
medie de cel puțin 9.00, iar media de admitere în liceu să fie tot peste 9.00 sau să obțină cea mai
mare notă din județul lor, dintre elevii care au aplicat pentru bursă.
3. Comportament etic exemplar: nota 10 la purtare.
4. Puternice abilități academice: prezența la olimpiadele școlare, la diverse proiecte școlare, premii la
concursuri etc.
5. Interes în activitățle comunității: participare la acțiuni de voluntariat local.
6. Situația financiară limitată a familiei elevului aplicant.

7. Transmiterea dosarului de aplicare complet până la data de 15 mai 2019 la adresa:
FUNDAȚIA ,,RĂDĂCINI GRUP”, București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central,
clădirea Master, et. 1, cam. 123, sector 6.
Fiecare aplicație va fi analizată de către Comitetul de Burse al Fundației, iar aplicanții vor fi
informați de eligibilitatea sau neeligibilitatea aplicațiilor lor în scris sau telefonic până la data de
01 iunie 2019.
În cazul în care numărul de aplicanţi finalişti este foarte mare, Comitetul de Burse poate invita
aplicanţii pentru un interviu la sediul Fundației ,,Rădăcini Grup”. Finaliștii vor fi notificați în scris
sau telefonic până la data de 15 iunie 2019. Elevii aleși drept câștigători ai burselor vor primi
scrisoarea de accept până la data de 31 iulie 2019. (Nota bene: datele de mai sus pot varia cu
câteva zile în plus sau în minus).
Bursele de studiu ale Fundației ,,Rădăcini Grup” pot acoperi cheltuieli privind cazarea elevilor,
cheltuielile de deplasare, cheltuielile de întreținere: hrană, îmbrăcăminte, rechizite sau parte din
taxa școlară în cazul unui liceu privat, pentru toți cei 4 ani de liceu. Decizia de extindere a bursei
de studiu va fi revizuită an de an pentru fiecare elev în parte. La revizuire se ține cont de statutul
financiar al familiei, de rezultatele academice excelente (medie anuală pentru fiecare an de studiu
de minim 8,50, nu mai puțin de media anuală 7,00 la fiecare materie în parte), precum și de
exemplarul comportament al elevului (nota 10 la purtare), implicare socială.
În cazul în care aveți întrebări referitoare la procesul de aplicație, vă rugăm să trimiteți un email la
adresa: fundatiaradacinigrup@radacini.ro
Membrii Comitetului de Burse ai Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP” (toţi membrii sunt voluntari,
îndeplinind aceste funcţii în mod benevol, fără să fie remuneraţi):
Cristian Păunescu, președinte al Comitetului de Burse
Elena Barbu, membră a Comitetului Director Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP”
Cristina Ghibirdic, cenzor al Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
Milica Madadi, președintă a Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”

INFORMAȚII DESPRE ELEV/Ă

(a se completa de către aplicant/ă)

Numele și prenumele__________________________________________

Adresa: Str. _____________________________________________nr_________________

Sat ____________________________ Județ _____________________________
Data nașterii __________________________ vârsta ___________________________

Elev/ă

al/a

Şcolii

Gimnaziale

___________________________________________cls.

______________

Numar telefon mobil __________________________adresa de email _____________________

Facebook___________________________________________Instagram___________________

Altele_________________________________________________________________________

a

Media generală:

- clasa a VI-a __________________________________

- clasa a VII-a __________________________________

Limbi străine cunoscute/nivel _____________________________________________________
Intenționez a aplica la urmatoarele licee:

1. Liceul

__________________________________________profilul__________________

__________________________________________din orașul ___________________
2. Liceul

__________________________________________profilul

__________________________________________din oraşul_____________________
3. Liceul __________________________________________profilul_________________
__________________________________________din oraşul ____________________
4. Liceul __________________________________________profilul_________________
___________________________________________din oraşul __________________
5. Liceul __________________________________________profilul__________________
___________________________________________din oraşul____________________

Semnătură aplicant: _________________________Data______________________________

Următoarele documente sunt necesare a fi depuse la dosar:
1.

Un eseu scris al aplicantului care să cuprindă:
- informații despre elev și despre familia lui;
- motivația aplicării pentru o bursă de studiu Rădăcini;
- planuri de viitor de realizare profesională (,,Ce vreau să devin în viață”).

2.

Copie de pe certificatul de naștere al aplicantului, de pe cartea de identitate a
aplicantului și copii de pe cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei.

3.

Copia de pe foaia matricolă pentru clasele 6-8.

4.

Rezultatul obținut la Evaluarea Națională și repartizarea la liceu. Dovada notei

obținute

și

situația

repartizării

se

trimit

ulterior

pe

email:

fundatiaradacinigrup@radacini.ro. Termenul limită de trimitere este 01.08.2019.
5.

Două recomandări scrise de către doi profesori din școala urmată în prezent (de

preferat un profesor de matematică/română din clasa a VII-a sau a VIII-a și dirigintele
actual sau din anul anterior). Recomandările trebuie să fie trimise în plicuri sigilate.
7.

Chestionarul părinților completat.

8.

Adeverința de venit pentru ambii părinți, eliberată de Administrația Finanțelor

Publice.
9.

Adeverința de salariu pentru ambii părinți care să indice salariul net.

10.

Adeverința de impozit pe teren.

11.

În cazul proprietarilor de companii, declarațiile de venit înregistrate la Administrația
Financiară.

12.

Rapoarte de anchetă socială ale Direcțiilor de Asistență Socială ale primăriilor, acolo
unde există.

