REGULAMENT
privind CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR PRIVATE DE STUDIU ȘI PERFORMANȚĂ, RESPECTIV
CUANTUMUL LOR
FUNDAȚIA ȘANSE EGALE

Art. 1. În stabilirea prezentelor criterii au fost luate în considerare reglementarile din următoarele acte
oficiale:
 Legea nr. 376 din 2004
 Statutul Fundației Șanse Egale;
 Hotărârea membrilor Consiliului Director al Fundației Șanse Egale.

Art. 2. Baza materială a burselor o constituie sumele alocate prin intermediul proiectului “Burse de Studiu
și de performanță”, proiect aprobat pentru fiecare an în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Fundației Șanse Egale.
Art. 3. Acordarea burselor se face pe categorii de vârstă și performanță, iar cuantumul fiecărei categorii,
în funcție de numărul burselor acordate și în funcție de rezultatele obținute și portofoliul de activitate
prezentat comisiei.
Art. 4. SCOPUL programului de burse al Fundației Șanse Egale constă în susţinerea excelenţei în rândul
tinerei generaţii şi oferirea unei şanse de punere în valoare a talentului lor şi participarea la concursuri
academice naţionale şi internaţionale, pentru tinerii provenind din familii cu situații financiare precare.
Art. 5. Fondurile provenite din aceste burse private de studiu sunt destinate exclusiv pregătirii copiilor şi
tinerilor, în vederea susţinerii educatiei acestora, si dezvoltării aptitudinilor si talentelor
Art. 6. Decizia asupra beneficiarilor burselor private de studiu, oferite de Fundația Șanse Egale, aparține
în exclusivitate Consiliului Director al fundației, constituit potrivit prevederilor Statutului Fundației Șanse
Egale.
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Art. 7. Fundația Șanse Egale își concretizează sprijinul prin următoarele tipuri de burse:
a. Bursa Socială
b. Bursa de Studiu;
c. Bursa de Performanță
Art. 8. (1) Dosarul de candidatură pentru una dintre bursele private de studiu oferite de Fundația Șanse
Egale vor fi trimise Consiliului Director al Fundației, conținând următoarele documente:
a. Copie a actului de identitate;
b. Copie a actelor de studiu care să ateste performanțele elevului/ studentului;
c. Copie a foii matricole pentru anul de studiu finalizat;
d. Curriculum vitae care conține: datele de contact ale solicitantului bursei, activitățile și rezultatele
semnificative (premiile obținute, alte burse câștigate, domeniul de performanță, publicații, stagii
etc.);
e. Acte privind situația veniturilor (a solicitantului sau a părinților/tutorilor acestuia);
f.

Un eseu care să conțină motivaţia şi argumentaţia solicitarii.

(2). După caz, se vor anexa următoarele documente:
a. Copii ale actelor doveditoare referitoare la situația veniturilor candidatului și /sau turorilor
săi;
b. Copie a certificatului/certificatelor de deces;
c. Copie a sentinţei de divorţ (hotărâre judecătorească) privind stabilirea pensiei alimentare;
d. Copie a actului care să ateste pensia de urmaş.
e. Alte documente specifice (care se adaugă celor deja amintite) pentru bursa de performanță:
- documente care să ateste acceptarea solicitantului bursei într-un program doctoral al unei
universităţi
Art. 9. Înscrierile în programul de burse, vor fi analizate pentru următoarea rundă de burse, respectiv
pentru cea din anul calendaristic următor.
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Art. 10. Criterii de acordare pentru:
A. BURSA SOCIALĂ:
a. vârsta cuprinsa între 7 și 18 ani
b. urmează sau a absolvit o formă de învățământ în România,
c. nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de
merit oferite de unitatile de invatamant)
d. au media minimă pentru ultimii 2 ani de învățământ peste 7,50
e. au obținut rezultate remarcabile în competițiile școlare
locale/județene/regionale/naționale
f.

Situația materială a familiei restrânse a candidatului reprezintă un criteriu de departajare.
Aceasta se a proba prin documente care să ateste nivelul de venituri înregistrate lunar;

B. BURSA DE STUDIU ȘI DE PERFORMANȚĂ:
a. vârsta cuprinsă între 10 și 25 ani:
b. urmează sau doresc să se înscrie la cursurile gimnaziale, liceale sau de învațământ
superior în România;
c. nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de
merit oferite de unitatile de invatamant);
d. au media minimă pentru ultimii 2 ani de învățământ peste 9,50 pentru bursa de
performanță;
e. au media minima pentru ultimii 2 ani de înățământ peste 7,50 pentru bursa de studiu;
f.

au obținut rezultate deosebite în competițiile naționale și internaționale;

g. Situația materială a candidaților reprezintă un criteriu de departajare.

Art. 11. Cuantumul fiecărei burse acordate se va stabili prin hotărârea Consiliului Director al Fundației
Șanse Egale și se va determina în funcție de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Fundației, respectiv în
funcție de intensitatea sprijinului necesar acordat prin Bursa pentru care se candidează.
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Art. 12. (1) Plata contravalorii burselor acordate candidaților declarați câștigători se va face
lunar/semestrial/anual în contul bancar al acestora, sau al prestatorilor de servicii pentru candidați.
(2) Contravaloarea bursei acordate poate să acopere, dar fără a se limita la: costuri de cazare, transport
spre și dinspre localitatea unde se studiază, costuri ocazionate de taxele de școlarizare, achiziția de
rechizite, abonamente la reviste de specialitate, licențe pentru bazele de date electronice, deplasări la
concursuri/olimpiade/seminarii/sesiuni de comunicări științifice, abonamente culturale, costul publicării
cărților sau al studiilor de specialitate, achiziționarea unui calculator/laptop și imprimantă, respectiv
costul medicamentelor, analizelor medicale, serviciilor dentare sau intervențiilor chirurgicale care nu sunt
acoperite de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale deSănătate sau de programele naționale de
sănătate publică.
Art. 13. Continuarea acordării sprijinului financiar sub formă de bursă de la un an calendaristic la altul este
condiționată de întrunirea tuturor criteriilor menționate în art. 10 al prezentului Regulament. Validarea
întrunirii criteriilor amintite se va face de către Consiliul Director al Fundației prin Hotărâre. Hotărârea se
va comunica beneficiarului prin canalale de comunicare agreate cu Fundația.
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