Regulamentul Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
privind acordarea de burse în anul școlar 2021-2022

Art. (1). Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP”, cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 246, bloc
central, et. 1, cam. 123, sector 6, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 9/14.01.2011, CIF
27976762, acordă următoarele categorii de burse: burse de studiu pentru elevi de liceu. Toate aceste
categorii de burse se acordă pe bază de concurs de dosare.
Art. 2. Sursele de finanţare a burselor acordate de Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP” sunt veniturile
obţinute de fundație, administrate potrivit dorinței fondatorilor ei.
Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP”, potrivit prezentului
Regulament, pot fi elevi, cetăţeni români, în învăţământul liceal de lungă durată, curs de zi.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform
legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate.
Art. 4. Condiţiile de obţinere a unei burse acordată de către Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP” sunt:
I. Pentru bursele acordate elevilor:
- beneficiarul să fie elev în clasa a VIII-a și să frecventeze cursurile unei școli gimnaziale din satele
județelor Argeș, Buzau, Braila, Constanța, Calarasi, Dambovita, Galați, Ialomița, Giurgiu, Prahova,
Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, elevi care demonstrează abilităţi academice remarcabile, conduită
etică exemplară și întâmpină greutăți în susținerea materială la oraş, în vederea înscrierii la un liceu de top
din orașe.
beneficiarul să fi promovat toate examenele școlare până în prezent și să fie eligibil la
înscrierea la liceu;
aplicanții eligibili va 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;
-

să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021, în mediul rural, la o şcoala gimnazială din
județele eligibile în program;

-

să aibă un comportament etic exemplar: nota 10 la purtare;

-

puternice abilități academice: prezența la olimpiadele școlare, la diverse proiecte școlare, premii
la concursuri etc.;

-

interes în activitățile comunității: participare la acțiuni de voluntariat local;

-

venitul pe fiecare membru de familie sa nu depaseasca venitul minim garantat

-

candidatul/ elevul bursier sa nu beneficieze de o alta bursa de la o alta fundatie/companie

-

pe perioada liceului, candidatul/elevul bursier sa nu se afle in intretinerea gratuita a statului
exceptie facand cei ce se afla in centrele de plasament

-

transmiterea dosarului de aplicare până la data de 15 mai 2021;

Art. 5. a) BURSELE se acordă prin concurs de dosare și interviu organizate de către Fundaţia
,,RĂDĂCINI GRUP” acolo unde consideram necesar.
b) Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, elevii care îndeplinesc
condițiile din prezentul regulament;
c) Acte necesare (Dosarul de candidat):
Pentru bursele acordate elevilor, dosarul pentru eligibilitate va conţine:
1. Un eseu olograf (scris de mana ) 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 vrea sa devină în viață).
2. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și copie a
actului de identitate al tuturor membrilor familiei;
3. Copie de pe foaia matricolă pentru clasele 6–8 și rezultatul obținut la Evaluarea Națională 2020
(se trimite ulterior, imediat ce este cunoscut)
4. Recomandări scrise de cel puţin doi profesori din școala gimnazială pe care o frecventează elevul
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 odata cu dosarul aplicantului dar în plicuri
sigilate.
5. Chestionarul părinților completat (conform model);
6. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:
-

adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor care să indice salariul net.

-

adeverință de venit (certificate) pentru ambii părinţi, eliberată de Administrația
Finanțelor Publice privind venitul agricol, precum şi alte venituri: chirii sau alte
activităţi.

-

adeverință de impozit pe teren;

-

în cazul proprietarilor de companii, vă rugam să ne oferiți declarațiile de venit
înregistrate la Administrația Financiară;

-

rapoarte de anchetă socială ale Direcțiilor de Asistență Socială ale primăriilor (eventual).

Art. 6 Modul de stabilire a Beneficiarilor
Pentru elevi, departajarea se va face pe baza hotărârii Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
corespunzătoare fiecărui candidat, care va reflecta atât la situația la învățătură, nota obținută la Evaluarea
Națională 2020, situația materială, dar și profilul social al aplicantului, conform condițiilor de participare din
prezentul Regulament.

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR:
Art. 7 Beneficiarii burselor trebuie să-şi păstreze pe tot parcursul anului şcolar calitatea de elevi la
cursuri de zi. Elevii bursieri au obligaţia de a trimite rezultatele şcolare după fiecare semestru şcolar, în
termen de 15 zile de la terminarea semestrului, respectiv primirea mediilor. Nerespectarea acestei cerinţe
atrage după sine suspendarea bursei până la primirea rezultatelor şcolare cu semnatura şi ştampila în original,
de la liceul pe care-l frecventează.
Bursierii au obligatia de a mentine un nivel ridicat notelor/ mediilor, respectiv minim 7 la fiecare materie in
parte si minim 8,50 media generala semestriala respectiv media generala semestriala si a anuala.
-

obligatia de a ramane in contact permanent cu Fundatia , de a ne informa imediat despre
schimbarea domiciliului, schimbarea numarului de telefon, schimbarea adresei de email,
transferul la un alt liceu.

Bursierii sant incurajati sa faca parte din comunitatea Fundatiei Radacini Grup si sa contribuie la promovarea
activitatii fundatiei in randul colegilor, prietenilor, cunoscutilor precum si pe diferitele site-uri sociale pe
care le folosec prin : follow, like, distribuire a tuturor postarilor fundatiei pe Fb, instagram etc si ori de cate
ori le cerem sprijinul .
DREPTURILE BURSIERILOR
Bursierii au dreptul de a renunta in orice moment la bursa acordata, cu conditia de a ne anunta in scris.
Renuntarea are efect imediat.
DISPOZIȚII FINALE:
Art. 8 Cu fiecare bursier, Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP” va încheia un contract prin care sunt
stabilite drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.
Art. 9 Dosarele pentru fiecare categorie de bursă se vor depune direct sau prin poştă la sediul din
București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, et. 1, cam. 123, sector 6.

Art. 10. (1) Fondul de burse noi alocat anului şcolar 2021- 2022 este de 30 de burse în total, fiecare
pentru o perioada de 4 ani, în cuantum de 5000 de lei/an școlar. În cazuri excepţionale, numărul de burse
poate fi suplimentat.
(2) cuantumul burselor se virează lunar direct beneficiarului, în contul pe care fiecare bursier îl va
avea deschis. Fundatia Radacini Grup acordă suport logistic pentru deschiderea conturilor bancare noilor
bursieri.
(3) Bursele pot acoperi cheltuielile generate de cazarea elevilor pe parcursul celor patru ani de studiu
sau/şi costurile privind întreținerea materială, rechizitele, hainele, încălțămintea sau o parte din taxa
percepută de un eventual liceu privat.
(4) Prelungirea anuală a bursei fiecărui beneficiar presupune o verificare anuală a situației financiare
a elevului, a rezultatelor sale academice și a comportamentului etic, care trebuie să fie în concordanță cu
cerințele impuse de o școală de top şi cu cerințele Fundației, inclusiv nota 10 la purtare.
Art. 11. Prezentarea unor documente false în scopul obţinerii burselor atrage răspunderea penală şi,
implicit, pierderea dreptului de a mai solicita în viitor alte burse din partea Fundaţia ,,RĂDĂCINI GRUP”.
Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Colegiul Director al
Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
Membrii Comitetului de Burse ai Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP” sunt toţi voluntari şi îndeplinesc funcţiile
în mod benevol, fără a fi remuneraţi.
Cristian Păunescu, președinte al Comitetului de Burse
Elena Barbu, membru al Comitetului Director al Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
Cristina Ghibirdic, cenzor al Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
Clara Musat, profesor, voluntar ‚FUNDATIA „RADACINI GRUP”
Madadi Ali – Vicepresedinte al Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”
Milica Madadi, presedinte al Fundaţiei ,,RĂDĂCINI GRUP”

