
 

 

 

 

Fundatia Radacini anuntă noul program de burse de studiu pentru copii 
devaforizati de la sate pentru anul școlar 2016-2017 

 

                               Program PILOT –  

adresat judetelor :CONSTANTA, CALARASI, BUZAU, BRAILA, GALATI, ILFOV, IALOMITA,  

GIURGIU, PRAHOVA SI TULCEA,  

 

Fundatia Radacini anunță începerea perioadei de înscrieri pentru programul de burse de studiu,  

oferite începand cu anul scolar 2016-2017 elevilor de la sate cu potential academic ridicat si cu 

posibilitati financiare limitate care doresc să urmeze cursurile la zi ale unui liceu de top din orase. 

Anul acesta, Fundatia Radacini oferă un numar maxim de 10 burse de studiu 

 

În posesia burselor pot intra elevi din clasele  a VIII-a care frecventeaza cursurile unei Scoli 

generale din satele judetelor de mai sus, elevi care demonstrează abilităţi academice remarcabile, 

conduita etica exemplara si intampina greutati in sustinerea materiala la oras in vederea inscrierii 

la un liceu de top . 

 

Bursele oferite de Fundatia Radacini pot acoperi cheltuielile generate de cazarea elevilor pe 

parcursul celor patru ani de studiu sau/şi costurile cu intretinerea materiala, rechizite, haine, 

incaltaminte sau parte din taxa perceputa de un eventual liceu privat. Programul de burse 

urmareste accesul elevilor de la sate cu un evident potential academic, la obtinerea unei diplome 

de bacalaureat intr-unul din liceele de top ale Romaniei si mai departe oferirea posibilitatilor de 

inscriere la universitate. Valoarea unei burse de studiu este de 4500 lei/an scolar. 

 

Toti câştigătorii burselor pentru cei patru ani de studiu trebuie sa se  pregăteasca pentru a obtine 

cel putin  Diploma de Bacalaureat, ideal este ca acestia sa urmeze mai departe si cursurile unei 

universitati. 

 

Prelungirea anuală a bursei fiecărui beneficiar presupune o verificare anuală a situației financiare a 

elevului, a rezultatelor sale academice si a comportamentului etic, care trebuie să fie în 

concordanță cu cerințele impuse de liceul pe care il frecventeaza si de nota la purtare care trebuie 

sa fie 10. 

 

Elevii interesaţi de bursele oferite de Fundatia Radacini sunt invitaţi sa trimita dosarul complet 

pina la data de...............................la urmatoarea adresa : FUNDATIA RADACINI GRUP, 

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, Cladirea Master,  sector 6 , Bucuresti 



 

 


