Fondul de burse Centric
Ghid de finanțare
Motivația Centric
Educația reprezintă o prioritate pentru Centric IT Solutions România. Fie că vorbim despre
perfecționarea propriilor noștri colegi, fie că ne referim la susținerea inițiativelor externe, ne
poziționăm întotdeauna în raport direct cu comunitatea din care facem parte. Ea este sursa
noastră de valoare și ne dorim nu numai să primim talente din această comunitate, ci și
să contribuim în mod activ la construirea ei. Avem convingerea că tinerii care astăzi
înregistrează rezultate bune la materii precum informatica sau matematica trebuie susținuți
pentru a putea să-și continue cu succes parcursul școlar și a lua în calcul dezvoltarea unei cariere
în IT. E posibil chiar ca unii dintre liceenii de azi să devină colegii noștri de mâine. Și ne place să
investim în relații de lungă durată, în oameni și în performanță.
Informații generale
➢ Centric oferă 14 burse;
➢ Valoarea unei burse este de 4000 RON;
➢ Căutăm tineri care au rezultate bune la materiile informatică sau matematică și au nevoie
de susținere financiară în activitatea lor școlară.
➢ Programul este activ începând cu luna Noiembrie 2018. Data limită pentru trimiterea
aplicațiilor este 26 octombrie 2018;
Criterii de eligibilitate
Sunt eligibili tinerii care studiază la profilul matematică-informatică, la următoarele unităţi de
învăţământ din municipiul Iaşi: Colegiul Național Iași, Liceul de Informatică „Gr. Moisil”,
Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Iași și Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”. Vom lua în considerare numai aplicațiile venite
din partea elevilor care sunt în clasele IX – XII, în anul școlar 2018 - 2019.
Condițiile de obținere a unei burse:
➢ aplicantul trebuie să dovedească un interes deosebit pentru domeniile informatică
sau matematică, fie prin rezultatele școlare deosebite fie prin preocupări extrașcolare
(dezvoltare de aplicații, participare la proiecte, concursuri, etc.)
➢ mediile la informatică și matematică, pentru anul anterior să fie minimum 7.00;
➢ media generală pe anul anterior să fie mai mare de 7.00;
➢ venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 1500 lei;
➢ bursele se atribuie prin selecţie directă de către compania Centric;
➢ nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.
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Perioada de acordare a bursei
Bursele se acordă timp de 10 luni, începând cu decembrie 2018. Bursa va fi oferită în tranșe
lunare. În decembrie, vor fi oferite primele 4 tranșe, care acoperă lunile septembrie – decembrie.
Ce costuri acoperă bursa?
Din bursă, elevul va putea acoperi atât costurile cu educația, cât și alte costuri personale. Nu
vom solicita copii după documentele justificative privind cheltuielile, însă bursierul va trebui să
facă un scurt raport privind modul de cheltuire a bursei și impactul pe care aceasta l-a avut în
dezvoltarea sa personală și profesională.
Procesul de selecție
În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte:
➢ motivația aplicantului;
➢ mediile la informatică și matematică; implicarea în proiecte, participarea la concursuri pe
aceste domenii, dezvoltarea unor aplicații ș.a.;
➢ nevoia financiară.
Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației:
➢ Formular de aplicare completat și care poate fi descărcat de aici.
➢ Eseu din care să reiasă motivația aplicantului și nevoia de suport (scrisă de mână, de 12 pagini); scrisorile scrise de alte persoane nu vor fi luate în considerare. Cei care își
doresc să aibă un mentor trebuie să scrie un paragraf la final despre cum și-ar dori să
arate relația de mentorat.
➢ Scrisoare de recomandare din partea profesorului de matematică/informatică - de ce îl
recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie
să conțină și datele de contact ale autorului.
➢ Foaia matricolă cu toate mediile pe anul școlar anterior eliberată de instituția de
învățământ și o adeverință de elev care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul
de învățământ.
➢ Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în
care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, concursuri, aplicații
dezvoltate, etc.,) din ultimii doi ani, așezate în dosar în ordine cronologică inversă
(începând cu 2017).
➢ Documente la zi care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie în:
▪ Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie
pe ultimele 3 luni de la ambii părinți. Dacă unul dintre părinți nu are niciun
venit va da următoarea declarație. Dacă ambii părinți nu au niciun venit,
se va aduce o anchetă socială.
▪ Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele
care justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social
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(decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de
urmaș de pe ultimele 4 luni).
▪ Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele care justifică acest
aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care
copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o
declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil
declară lipsa veniturilor de acest tip.
▪ Dacă aplicantul provine dintr-un centru de plasament sau plasament
familial va aduce documente din care să rezulte situația în care se află.
➢ Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al aplicantului (pentru cei care
nu au împlinit încă 14 ani).
Condiții de acordare a burselor:
✓ bursierii trebuie să-și păstreze pe tot parcursul anului școlar calitatea de integralist şi
media generală de minimum 7.00;
✓ bursierii trebuie să obțină minimum media 7.00 la matematică și informatică pe
parcursul anului școlar, pe care o vor dovedi pe baza unei adeverințe eliberate de instituția
de învățământ la care urmează cursurile;
Cu fiecare bursier, Fundația Comunitară Iaşi va semna un contract care stabilește drepturile și
obligațiile părţilor.
Depunerea dosarelor:
Dosarele pot fi depuse direct la sediul Fundației Comunitare Iaşi, Str. Petru Poni, nr. 1 bis, în
baza unei programări stabilite în prealabil, telefonic sau prin e-mail. Toate documentele vor avea
conținut pe o față și vor fi perforate și aranjate, într-un dosar, în ordinea în care apar la „Acte
necesare pentru depunerea dosarului/aplicației”. În momentul în care se va depune dosarul va
exista o discuție de cunoaștere cu aplicantul de care se va ține cont în selecția bursierilor.
Prezentarea unor documente false, neactualizate la zi ori a documentaţiei incomplete privind
veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte
burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Iaşi.
Calendarul programului
24 septembrie
24 septembrie – 26 octombrie
29 octombrie - 9 noiembrie
12 – 23 noiembrie
26 noiembrie
26 – 29 noiembrie
Noiembrie 2018 – Iulie 2019

Lansarea Fondului de Burse Centric
Promovarea programului, depunerea aplicațiilor și interviuri
cu aplicanții.
Selecția bursierilor de către echipa Centric
Interviuri, la solicitarea donatorilor, cu aplicanții.
Anunțarea listei bursierilor
Eveniment lansare Fondul de Burse Centric sesiunea 2018
și semnarea contractelor de bursă
Implementare şi monitorizare program
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