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Fondul de burse S10 

- Ghid de finanțare - 

 

Informații generale 

Prin Fondul de Burse cultivăm elitele generațiilor viitoare, le dăm încredere tinerilor de 

astăzi că se află pe drumul cel bun și că prin educație vor reuși tot ce își propun. O rețea de 

donatori aleg să se implice în dezvoltarea durabilă a Iașului, investind în oamenii care vor da 

forma orașului de mâine. Susținătorii adolescenților îi ajută să-și atingă potențialul și să nu piardă 

un start bun în viață.  

 

Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibili tinerii care studiază la unitățile de învățământ din municipiul Iași. Vom lua în 

considerare doar aplicațiile venite din partea elevilor înscriși în clasele V-XII în privința burselor 

în anul școlar 2020-2021. 

 

Condiții de obținere a unei burse 

● Media generală pe anul școlar anterior să fie mai mare de 9.00 (media la Evaluarea 

Națională pentru cei înmatriculați în clasa a IX-a să fie minim 8.50); 

● Aplicantul să fie implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin 

documente; 

● Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 800 lei. 

 

 Bursele se atribuie prin selecţie direct de către donatorii participanţi la Fondul de burse. 

Nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului. 
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Perioada de acordare a bursei 

Bursele se vor acorda în tranșe de câte 200 lei sau 400 lei începând cu finalul lunii ianuarie: 

• 27 ianuarie – 200 lei 

• 27 martie – 400 lei 

• 29 mai – 400 lei 

• 7 septembrie – 400 lei 

• 30 noiembrie – 400 lei  

Bursa va fi virată doar într-un cont bancar, astfel toți elevii admiși în Fondul de Burse vor 

prezenta contul bancar atunci când vor semna contractul. 

 

Ce costuri acoperă bursele? 

Suma de 1.800 lei va fi oferită în tranșe pentru acoperirea costurilor de susținere a 

activității școlare și extrașcolare (echipamente care asigură buna funcţionare a şcolii online, 

transport școlar, naveta pentru elevii din mediul rural, manuale, culegeri, rechizite, cursuri de 

perfecționare, cazare/cămin, cantină, participare la concursuri/tabere educaționale/workshop-

uri/conferințe, obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe, etc.). 

 

Procesul de selecție 

În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte: 

• Media generală a anului școlar anterior; 

• Motivația aplicantului şi gradul de complexitate cu care este completat mini-interviul; 

• Nivelul de implicare în comunitate; 

• Nevoia financiară. 
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Acte necesare pentru înscriere – Data limită de transmitere este 30 Octombrie 2020. 

Aplicantului va trimite următoarele acte scanate şi transmise doar prin e-mail la adresa: 

corina.farcas@fundatiacomunitaraiasi.ro. 

 

A. Documente pentru înscriere în program: 

● Formularul de aplicare – date generale şi mini-interviu 

● Scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de 1-2 pagini, prin care se explică 

motivația și nevoia de suport (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, 

cum se face el diferit față de alți candidați și ce așteptări are de la program sau donator). De 

asemenea se dorește o scurtă descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta 

și va vorbi despre pasiunile sale sau despre planurile de implicare din acest an (scrisorile scrise 

de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare). Descrierile aplicanților eligibili 

vor fi trimise donatorilor pentru realizarea unei selecții preliminare. 

B. Documente şcolare 

● O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director; de ce îl 

recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să 

conțină și datele de contact ale autorului (numărul de telefon și adresa de email).  

● Copie foaia matricolă cu toate mediile pe anii școlari anteriori eliberată de instituția de 

învățământ. Elevii care sunt în clasa a IX-a vor aduce și o copie după adeverința cu media de 

la Evaluarea Națională. 

● Adeverință 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, activități artistice precum 

fotografie, teatru etc.) din ultimii doi ani școlari, așezate în dosar în ordine cronologică 

inversă. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox 

ale lucrărilor realizate de ei (opere grafice: desene, picturi, fotografii, etc.) sau fotografii 

pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (sculpturi, tablouri, creații vestimentare, etc.). 
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C. Documente de identitate şi financiare  

● Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al aplicantului (pentru cei care nu au 

împlinit încă 14 ani). 

● Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 3 luni de 

la ambii părinți (iunie, iulie, august). Dacă unul dintre părinți nu are niciun venit, acesta va da 

o declarație pe propria răspundere. 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 (copie după decizia de pensie de urmaș și 

copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 3 luni).  

● Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele cate 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. 

 

*** Prezentarea unor documente false, neactualizare la zi ori a documentației incomplete 

privind veniturile, în scopul obținerii burse atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe 

viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Iași.  

 

Calendarul programului 

9 octombrie 2020 Lansarea Fondului de Burse 

9 octombrie - 30 octombrie 2020 Depunerea aplicațiilor şi documentelor online 

2 noiembrie - 12 decembrie 2020 Selecția bursierilor de către donatori  

10 decembrie 2019 Anunțarea bursierilor 

16 - 20 decembrie 2020 Eveniment lansare - online 
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decembrie 2020 - decembrie 2021 Implementare şi monitorizare program 

13 - 24 ianuarie 2021 Semnarea contractelor de finanțare 

ianuarie 2021 - noiembrie 2021 Viramentul burselor 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe: 

Corina Farcaş, Coordonator Fondul de Burse 

Tel: 0720.039.054 

Email: corina.farcas@fundatiacomunitaraiasi.ro 

Web: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/fondul-de-burse/  
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