
Ghid de finanțare

Informații generale
Misiunea Fundației Comunitare Țara Făgărașului este aceea de a aduce împreună resurse prețioase,
punând la aceeași masă oameni și organizații care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe
termen lung la dezvoltarea comunităţii noastre.

De asemenea, credem că progresul unei comunități este asigurat de educație și implicare, prin acțiuni
cu impact care să genereze motivație, încredere, sprijin și inspirație pentru tineri și de aceea de-a
lungul anilor am inițiat, dezvoltat și implementat, împreună cu finanțatori și parteneri, o serie de
programe de finanțare pe câteva arii strategice (educație, mediu natural și construit, artă, sport,
cultură).

Bursele Carpathia este componentă a Fondului Carpathia pentru Educație și Natură.

Fondul Carpathia pentru Educație și Natură este un program de finanțare anual ce oferă granturi
nerambursabile și burse, grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile Țării Făgărașului. Programul
este susținut de Fundația Conservation Carpathia și este implementat de Fundația Comunitară Țara
Făgărașului.

Fundația Conservation Carpathia contribuie la conservarea și refacerea ecosistemelor naturale din
Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din anul 2009 și până astăzi,
proiectul a salvat de la exploatare peste 27.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sud-estul
Carpaților Meridionali și a refăcut peste 1.800 de hectare de pădure, prin plantarea a peste 3.5
milioane de puieți, a creat o zonă de management cinegetic activ pe o suprafață de 78.000 ha și
contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de
educație și de dezvoltare de afaceri verzi.

Țara Făgărașului fiind o zonă preponderent rurală, situată într-o zonă recunoscută și apreciată pe
plan internațional în ceea ce privește natura, fauna și flora, este de datoria noastră a întregii
comunități să creștem noile generații de tineri conștienți de importanța protejării ei.

Pornind de la această convingere, ne propunem împreună cu finanțatorul și partenerul nostru Fundația
Conservation Carpathia, ca începând cu acest an, să acordăm 10 burse, anual, elevilor pasionați de
științele naturii, respectiv de domeniile geografie, biologie, ecologie și protecția mediului. Prin
implementarea acestui program dorim să sprijinim elevi pe parcursul lor educațional, în special pentru
cultivarea acestor pasiuni, să le oferim atât sprijin material, cât și experiențe inedite de învățare, care
le vor deschide noi orizonturi de dezvoltare în viitoarea lor carieră profesională.

https://www.carpathia.org/
https://www.carpathia.org/


Scopul programului este creșterea interesului față de protecția naturii și îmbunătățirea calității vieții
membrilor comunităților din Țara Făgărașului, prin sprijinirea inițiativelor din domeniul EDUCAȚIE care
au un impact pozitiv asupra acestora.

Misiunea programului este să sprijine dezvoltarea de comunități sustenabile și prospere în jurul
Munților Făgăraș, unde tinerii și copiii sunt susținuți să își atingă potențialul și să se dezvolte în spiritul
protejării naturii.

Viziunea programului este crearea unei comunități reprezentative de tineri și copii educați în domeniul
protecției naturii, care să se implice activ în rezolvarea problemelor legate de natură, capabili să ia
decizii în favoarea conservării biodiversității și a dezvoltării durabile a zonei în care locuiesc.

Prin Bursele Carpathia ne propunem să descoperim și să susținem elevii cu rezultate școlare
deosebite, care manifestă interes în domenii legate de conservarea biodiversității și ecologie.

Obiectivele Burselor Carpathia:
1. Inițierea unui sistem anual de burse în valoare de 25.000 lei, prin intermediul căruia susținem
financiar un număr de 10 elevi din clasele a VII-a din comunele: Șinca Nouă, Șinca Veche, Drăguș,
Viștea, Sâmbăta de Sus, Lisa, Ucea, Hârseni, Recea, Arpașu de Jos.

2. Încurajăm copii și tinerii să se îndrepte spre cariere în domeniu protecției mediului, să devină
implicați în rezolvarea problemelor de mediu și în viitor să acționeze în favoarea conservării naturii.

Criterii de eligibilitate
Vom lua în considerare doar aplicațiile venite din partea elevilor din clasele a VII-a care studiază la
școlile din: Șinca Nouă, Șinca Veche, Drăguș, Viștea, Sâmbăta de Sus, Lisa, Ucea, Hârseni, Recea,
Arpașu de Jos.

Condiții de obținere a unei burse:
- Rezultate deosebite obținute la materiile geografie și biologie, media anului școlar anterior la

aceste discipline să fie peste 9.00
- Media generală pe anul școlar anterior să fie mai mare de 8.50
- Dacă Aplicantul a fost implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi

prin documente poate reprezenta un avantaj
- Completarea și trimiterea: formularului de înscriere, scrisorii de recomandare, scrisorii de

motivație, copie după foaia matricolă (sau adeverință de la școală) cu media generala a anului
școlar trecut socolar, opțional documente sau diplome care atestă participarea la activități
școlare sau extrașcolare până la data de 25 noiembrie 2022.



Bursele vor fi acordate în urma unui proces de jurizare de către o comisie formată din membrii ai
echipei Fundației Comunitare Țara Făgărașului, Fundația Conservation Carpathia și specialiști în
domeniile ecologiei și protecția mediului.

Valoarea bursei
Valoarea unei burse este de 2500 lei/an.

Perioada de acordare a bursei
Bursele se vor acorda în două tranșe, prima tranșă la finalul lunii decembrie și a doua la finalul lunii
aprilie. Bursa va fi virată doar într-un cont bancar. Astfel, elevii admiși în Fondul de Burse Carpathia
vor prezenta contul bancar al unui tutore  atunci când vor semna contractul.

Ce costuri acoperă bursele?
Bursa va putea fi utilizată pentru acoperirea costurilor de susținere a activității școlare și extrașcolare
(echipamente care asigură buna funcţionare a experienței educaționale, transport școlar, manuale,
culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare/ cămin, cantină, participare la concursuri/ tabere
educaționale, obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe etc.). Cel puțin 20% din
bursă se vor folosi pentru pregătirea la cele două discipline de interes, biologie și geografie.

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

- Media generală pe anul anterior la geografie și biologie  în care excelează
- Media generală a anului școlar anterior
- Motivația aplicantului şi gradul de complexitate cu care este completat mini-interviul
- Nivelul de implicare în comunitate și activități extrașcolare
- Domeniul în care elevul dorește să își construiască o carieră, având în vedere materiile de

interes pentru program, biologie, respectiv geografie
- Disponibilitatea de a participa la activitățile de training/mentorat propuse. Fundația

Conservation Carpathia oferă celor 10 elevi și o experiență de învățare de 3 zile la Centrul de
Activități și Explorarea Naturii Richita din Sătic, jud. Argeș

Etapele și calendarul procesului de selecție:
1. Perioada de înscriere este 4.11 – 25.11.2022
2. Analiza aplicațiilor și selecția beneficiarilor se desfășoară între 26.11 - 07.12.2022
3. Anunțarea bursierilor are loc în 8.12.2022.



4. Semnarea contractelor de finanțare se desfășoară între  09.12 - 21.12.2022.

Acte necesare pentru înscriere – Data limită de transmitere este
25.11.2022.
Aplicantul va trimite următoarele acte scanate şi transmise doar prin e-mail la adresa:
adelina.iancu@fundatiactf.ro

Documentele necesare pentru înscrierea în program sunt:

Formularul de aplicare – date generale şi mini-interviu
https://fundatiactf.ro/wp-content/uploads/2022/11/Formular-aplicare-bursa-pentru-excelenta.docx

Scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de 1-2 pagini, prin care se explică motivația
și nevoia de suport (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, cum se face el
diferit față de alți candidați și ce așteptări are de la program). De asemenea, se dorește o scurtă
descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta și va vorbi despre pasiunile sale și
despre domeniul în care acesta dorește să profeseze. Dincolo de mediile obținute la materiile
geografie și biologie, comisia de evaluare dorește să aibă o viziune de ansamblu asupra profesiei pe
care candidatul dorește să o urmeze, motivația lui pentru domeniul respectiv și modalitatea prin care
bursa va ajuta candidatul să se pregătească pentru parcursul profesional (scrisorile scrise de alte
persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare). Descrierile aplicanților eligibili vor fi trimise
Comisiei de Evaluare pentru realizarea selecției.

Documente şcolare

- O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director; de ce îl
recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să
conțină și datele de contact ale autorului (numărul de telefon și adresa de email).

- Copie foaia matricolă (sau adeverință de la instituția școlară unde este integrat) cu media
notelor pe anul școlar anterior și mediile la materiile geografie și biologie eliberată de instituția
de învățământ.

- Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare dacă
aplicantul a fost implicat (ex: olimpiade și concursuri naționale sau internaționale, activități
extra-școlare educaționale, activități cu tematica ecologiei și protecției mediului, cursuri
suplimentare, activități artistice precum fotografie, teatru etc.). În plus, eleviii pot completa
dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei (ex:
opere grafice: desene, picturi, fotografii, etc.) sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi
fotocopiate (machete, sculpturi, tablouri, etc.) – dacă e cazul.

https://fundatiactf.ro/wp-content/uploads/2022/11/Formular-aplicare-bursa-pentru-excelenta.docx


*Calendarul programului
04.11.2022 Lansarea Fondului de Burse Carpathia

04.11 - 25.11.2022 Depunerea aplicațiilor şi documentelor online

26.11 - 07.12.2022 Selecția bursierilor de către comisia de evaluare

8.12.2022 Anunțarea bursierilor

9.12.2022 - 21.12.2022 Semnarea contractelor de finanțare

23 decembrie 2022 Viramentul burselor - tranșa I

22.12.2022 - 15.06.2023 Implementare și monitorizare program

28.04.2023 Viramentul burselor - tranșa II

30.06.2023 Termen trimitere raportare

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Iancu Adelina, coordonatorul programului la
numărul de telefon 0767938708 sau pe email: adelina.iancu@fundatiactf.ro.


