DESPRE PROGRAMUL DE BURSE DESTINAT ELEVILOR DIN MEDIUL RURAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022
ARGEȘ, BUZĂU, BRĂILA, CĂLĂRAȘI, CONSTANȚA, DAMBOVITA
GALAȚI, GIURGIU, IALOMIȚA, PRAHOVA, TELEORMAN, TULCEA,
VASLUI SI VRANCEA

Mulțumim pentru interesul în a aplica pentru o bursă de studiu oferită de Fundația ,,Rădăcini
Grup”. Aplicanții pentru burse pot fi doar elevii din clasa a VIII-a care se pregătesc pentru admiterea
la liceu în vara anului 2021.

Criteriile de eligibilitate a dosarelor de aplicare sunt:
1. Aplicantul să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021 la o Şcoală Gimnazială din mediul
rural, în județele eligibile în program: Argeș, Buzău, Brăila, Călăraşi, Constanța, Dambovita,
Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
2. Aplicanții eligibili vor trebui ca la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a să obțină o
medie de cel puțin 8.50, iar media de admitere în liceu să fie tot peste 8.50 sau să obțină cea mai
mare notă din județul lor, dintre elevii care au aplicat pentru bursă dar nu mai putin de 8.00
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 activitățile comunității: participare la acțiuni de voluntariat local.

6. Situația financiară limitată a familiei elevului aplicant. Venitul pe fiecare membru de familie sa nu
depaseasca venitul minim garantat de statul roman la data aplicarii respectiv la data reanalizarii
dosarelor de burse.
7. Transmiterea dosarului de aplicare complet până la data de 15 mai 2021 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
15.06.2021.
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 25 iunie 2021. Elevii aleși câștigători ai burselor vor primi scrisoarea
de accept până la data de 31 iulie 2021. (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 disciplină în parte), precum și de
exemplarul comportament al elevului (nota 10 la purtare), implicare socială etc.
În cazul în care aveți întrebări referitoare la procesul de aplicație, vă rugăm să trimiteți un email la
adresa: fundatiaradacinigrup@radacini.ro

Despre Rădăcini Grup

Grupul Rădăcini sarbatoreste 30 de ani de activitate dedicată clienților săi. Pentru a marca
acest lucru fondul de burse noi alocat anului şcolar 2021- 2022 este de 30 de burse , fiecare pentru o
perioada de 4 ani, în cuantum de 5000 de lei/an școlar.
In anul 2021

Ȋn prezent, Rădăcini Grup este unul dintre cei mai mari jucători ai pieţei auto din România, deţinând în
portofoliul său mărci auto consacrate precum Opel, Volkswagen, Mazda, Peugeot, Suzuki, Honda,
Citroen, Cadillac (service), Chevrolet (service), Audi (service). Rădăcini Grup deţine centre auto
integrate în București, Brașov, Constanţa, Brăila, Galaţi, Otopeni și Ploiești.
Grupul Rădăcini este prezent și pe piaţa echipamentelor de construcţii, fiind unic importator în
România al stivuitoarelor Doosan, dar activează și în domeniul imobiliar (Aviației Tower) și al formării
profesionale în domeniul auto (GFP Master). Pentru mai multe detalii accesați www.radacini.ro.
Membrii Comitetului de Burse ai Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP” (toţi membrii sunt voluntari,
îndeplinind aceste funcţii în mod benevol, fără a fi remuneraţi):
Cristian Păunescu, președinte al Comitetului de burse
Elena Barbu, membră a Comitetului director al fundației
Cristina Ghibirdic, cenzor al fundaţiei
Ali Madadi, vicepresedinte al fundatiei
Clara Muşat, profesor, voluntar al fundației
Milica Madadi, președintă a Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”

