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REGULAMENT cu privire la programul "Burse pentru elevi merituoși", 

an școlar și universitar 2020-2021  

1. ORGANIZATORII 

Organizatorii programului "Burse pentru elevi merituoși" sunt: 

a) Asociația Umanitară Tadeu, cu sediul în Str. Franceză nr. 8, et. 2, ap. 4, Sector 3, 

București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 93/27.09.2017, 

cod de înregistrare fiscală 38352241, având codul IBAN: RO29 BTRL  RONC RT 

08017801, deschis la Banca Transilvania. 

b) Biserica "Sfântul Dumitru-Poștă", cu sediul în Str. Franceză nr. 1, Sector 3, 

București, cod de înregistrare fiscală 16081893, având codul IBAN: RO95 RNCB 

0069 1109 8613 0001, deschis la BCR. 

Organizatorii se vor ocupa de: 

-   administrarea programului; 

-  comunicarea şi promovarea programului; 

- organizarea procesului de înscriere, selecţia şi validarea beneficiarilor burselor de 

performanță; 

-  acordarea burselor de performanță în perioada noiembrie 2020 - iunie 2021.  

 

2. MODUL DE CONSTITUIRE A FONDULUI PENTRU BURSE 

Sursele de finanțare pentru bursele de performanță acordate sunt: sume provenite din donații 

și sponsorizări precum și din fondurile obținute ca urmare a desfășurării târgului caritabil 

„ARTE pentru CARTE”.   

 

3. NUMĂRUL DE BURSE ACORDATE  
Asociația Umanitară Tadeu și Biserica "Sfântul Dumitru-Poștă" acordă 6 burse de performanță, sub 

forma sprijinului financiar lunar. Cu fiecare bursier se va încheia un contract în care se specifică 

drepturile și obligațiile părţilor. 

4. CUANTUMUL BURSEI 

Cuantumul stabilit pentru bursele de performanță este de 14.400 lei (300 lei/lună, în perioada 

noiembrie 2020-iunie 2021). 

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Bursele se acordă pe bază de concurs de dosare. 

Pentru obținerea burselor de performanță oferite pot candida: 

- elevi din clasele V-VIII, cu domiciliul în București, județul Ilfov sau județul Prahova; 

- elevi din clasele IX-XII, cu domiciliul în București, județul Ilfov sau județul Prahova; 

- studenți înscriși în cadrul unei unități de învățământ de stat, cursuri de zi, cu domiciliul în 

București, județul Ilfov sau județul Prahova. 

Aceștia trebuie să se remarce prin rezultate deosebite la învățătură sau/și prin premii obținute 

la concursuri artistice, competiții sportive etc. 

 

6. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI 

Perioada de înscrieri: 21 septembrie 2020 – 4 octombrie 2020; 
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Analizarea dosarelor depuse, selecția și afişarea listelor cu bursierii pe pagina de facebook 

a Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă"și a Asociației Umanitare Tadeu: 6 octombrie 2020; 

Perioada de acordare a bursei: noiembrie 2020– iunie 2021. 

 

7. DOCUMENTE NECESARE APLICĂRII PENTRU BURSA DE PERFORMANȚĂ: 

Pentru elevii din clasele V-VIII și elevii din clasele IX-XII: 

a) formular de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, completat de 

către unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului (se poate descărca de pe site-

ul Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă"); 

b) copie a certificatului de naștere al copilului și a cărții de identitate; 

c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;  

d) adeverință de elev de la unitatea școlară frecventată; 

e) copie a carnetului de elev (din care să rezulte notele obținute); 

f) documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie (adeverințe de 

salariu de la locul de muncă al părinților, cupoane de pensie, adeverințe de venit 

eliberate de administrațiile financiare etc.); 

g) diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activități extrașcolare (dacă 

este cazul); 

h) scrisoare de recomandare din partea părintelui duhovnic.  
 

Pentru studenți: 

a) formular de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, completat de 

către aplicant (se poate descărca de pe site-ul Bisericii "Sfântul Dumitru-Poștă"); 

b) copie a cărții de identitate; 

c) adeverință eliberată de unitatea de învățământ frecventată, care să ateste calitatea de 

student în sistemul de învățământ de stat, cursuri de zi; 

d) copie a carnetului de student (din care să rezulte notele obținute);  

*Pentru studenții din anul I se vor prezenta documente în care este precizată media de 

admitere în facultate. 

e) diplome sau adeverințe din care să rezulte implicarea în activități de voluntariat (dacă 

este cazul); 

f) scrisoare de intenție (aplicantul își va expune motivația pentru a fi selectat pentru 

această bursă, va oferi detalii despre competențele și obiectivele sale etc.); 

g) scrisoare de recomandare din partea părintelui duhovnic. 
 
 

8. PROCEDURA DE APLICARE 

Dosarele de înscriere se depun în format electronic la adresa de email  

asociatiaumanitaratadeu@gmail.com sau direct la sediul din Strada Franceză nr. 1, sector 3, 

București. 

Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la numărul de telefon 0731 955 215 în 

zilele lucrătoare, între orele 16.00 - 20.00. 

 
9. EVALUAREA ŞI VALIDAREA BENEFICIARILOR BURSELOR 

Dosarele de candidatură vor fi analizate de catre o Comisie de selecție formată din 2 membri 

și un președinte de comisie desemnați de către Organizatori. 

Criteriile de selecție aplicabile sunt urmatoarele: 

- situația la învățătură și rezultatele extrașcolare obținute; 

- situația socială (se ia în calcul doar în situația elevilor); 

mailto:asociatiaumanitaratadeu@gmail.com
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- motivația aplicantului (se ia în calcul doar în cazul studenților). 

 

Lista finală a beneficiarilor burselor de performanță va fi aprobată de către Președintele 

Comisiei de selecție. Decizia finală nu se motivează.  

 
10. ANGAJAMENTE 

Prin înscrierea în programul "Burse pentru elevi merituoși, participanţii confirmă luarea la 

cunoştintă a prevederilor prezentului regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. 

Înscrierea în program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. 

Organizatorul poate solicita participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de 

presă pentru a vorbi depre programul de burse, participare care va fi stabilită de comun acord. 

 

11. LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între organizator şi participanţii în program, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul organizatorului. 

 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui pe site-ul Bisericii "Sfântul 

Dumitru-Poștă" și pe pagina de facebook a Asociației Umanitare Tadeu. 

 

 


