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GHID DE FINANŢARE 

„Fondul PLASTIMO pentru Burse de Excelență și Studiu” 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului și compania Plastimo Marine Roumanie, 
prin „Fondul PLASTIMO pentru Burse de Excelență și Studiu”, susțin și promovează elevii 
talentați ai Țării Făgărașului. Dorim să încurajăm elevii care sunt performanți într-un anumit 
domeniu: școlar, artistic, cultural, științific, sportiv etc. Dorim să promovăm  elitele și să îi 
susținem pe drumul pe care l-au ales. În perioada 17 februarie – 27 martie 2014 ne propunem  
identificarea unor elevi talentați din  Țara Făgărașului. 

„Fondul PLASTIMO pentru Burse de Excelență și Studiu” este administrat de 
Fundația Comunitară Țara Făgărașului și s-a constituit prin contribuția companiei Plastimo 
Marine Roumanie. 
 
Cine poate aplica: 
Sunt încurajați să aplice elevii care îndeplinesc următoarele condiții: 

• au performanțe dovedite în domeniul lor de specialitate;  

• locuiesc și studiază la o unitate de învățământ din Țara Făgărașului. 

Aplicațiile depuse vor fi evaluate de către un comitet de  evaluare selectat de Fundația 
Comunitară Țara Făgărașului.  
FCTF nu discriminează aplicanții pe baza: rasei, genului, religiei, etniei, disabilității sau 
statusului familial.  
 
Cheltuieli eligibile: 
● Bursele vor acoperi cheltuieli precum: cărti, costuri necesare participării la diverse 

competiții de profil (masă, cazare/camin, transport), achiziționare materiale în vederea 

creșterii performanțelor în domeniul specific beneficiarului. 

 
Procesul de selecție  
În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte: 

• Performanțele specifice talentului realizate în ultimii doi ani școlari, respectiv 2011-2012 

și 2012-2013; 

• Motivația aplicantului conform formularului de aplicație;  

• Nevoia financiară. 
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Acte necesare: 
● Formularul de aplicație completat trimis prin e-mail la: office@fundatiactf.ro sau depus la 

sediul FCTF din Str. Republicii Nr. 3 (intre orele: 10.00-16.00);  

● Curriculum Vitae și portofoliul cu documente care să justifice performanțele declarate; 

● Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere (pentru cei care nu au împlinit încă 

vârsta de 14 ani);  

● Scrisoare de recomandare din partea unui profesor/diriginte/director; 

● Adeverința la zi, eliberată de instituția de învățământ care să ateste calitatea de elev sau 

copie după carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2013-2014. 

 
          Aplicatia pentru „Fondul  PLASTIMO pentru Burse de Excelență și Studiu” se trimite 
prin e-mail la adresa: office@fundatiactf.ro sau se depune la sediul Fundației Comunitare Țara 
Făgărașului din Str. Republicii Nr. 3. Actele necesare se vor scana și se vor trimite prin e-mail 
sau se vor depune la sediul FCTF. 
          Perioada de completare a aplicațiilor este 17 februarie  – 27 martie 2014, data limită fiind  
27 martie  2014, ora 16.00. 
          Prezentarea unor documente false, neactualizate la zi ori a documentației incomplete, în 
scopul obținerii bursei, atrage după sine descalificarea și pierderea dreptului de a solicita pe viitor 
alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Țara Făgărașului. 
 


