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1. În stabilirea prezentelor criterii au fost luate în considerare reglementarile din  

următoarele acte oficiale:  

- Legea nr. 376 din 28/09/2004  

- Statutul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României  

 

Baza materialã a burselor o constituie sumele alocate prin intermediul proiectului “Burse de 

Studiu”, proiect aprobat pentru fiecare an în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 

Fundației DanVoiculescu pentru Dezvoltarea României. 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.  

 

Scopul programului de burse FDVDR constă în susţinerea excelenţei în rândul tinerei generaţii 

şi oferirea unei şanse de punere în valoare a talentului lor şi participarea la concursuri naţionale 

şi internaţionale. Fondurile provenite din aceste burse private de studiu sunt destinate exclusiv 

pregătirii copiilor şi tinerilor, în vederea susţinerii participării lor la competiţii, dezvoltării 

aptitudinilor sau continuării activităţii de cercetare.  

 

Decizia asupra beneficiarilor burselor private de studiu, oferite de Fundația Dan Voiculescu 

pentru Dezvoltarea României, aparține in exclusivitate Consiliului Director al fundației.   

 

2. TIPURI DE BURSE:  

2.1. 

 1) Bursa Junior ;  

2) Bursa de Excelență;  

3) Bursa Masterală  

4) Bursa Doctorală .  

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. Dosarul de candidatură pentru una dintre bursele private de studiu oferite de Fundația 

Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se depune în fiecare an, în perioada 1 

februarie – 1 martie și cuprinde următoarele documente:  

 

• Copie a actului de identitate  

• Copie a actelor de studiu care să ateste performanțele elevului/ studentului  

• Copie a foii matricole  

• Curriculum vitae care conține: datele de contact ale solicitantului bursei, activitățile și 

rezultatele semnificative (premiile obținute, alte burse câștigate, domeniul talentului, 

publicații, stagii etc.);  

• Acte privind situația veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia); 

• un memoriu care să conțină motivaţia şi argumentaţia solicitarii. 

 

După caz, se vor anexa următoarele documente: 

-  Copii ale actelor doveditoare referitoare la situația veniturilor candidatului și 

/sau turorilor săi. 

- Copie a certificatului/certificatelor de deces; 

- Copie a sentinţei de divorţ (hotărâre judecătorească) privind stabilirea pensiei 

alimentare;  

- Copie a actului care să ateste pensia de urmaş. 

 

Documente specifice (care se adaugă celor deja amintite) pentru BURSA MASTERALĂ şi 

DOCTORALĂ:  

- documente care să ateste acceptarea solicitantului bursei într-un program doctoral al 

unei universităţi de prestigiu;  

- documente care să precizeze costurile implicate de participarea la programul 

masteral/doctoral (taxe de înscriere, taxe de şcolarizare, costuri de întreţinere etc.);  

- O justificare a importanţei şi relevanţei pregatirii respective pentru formarea și 

dezvoltarea profesională a solicitantului;  

- Două recomandari din partea unor profesori de specialitate care să susţină cerererea 

solicitantului bursei.   

 

Înscrierile în programul de burse, venite după data de 1 martie 2012 vor fi analizate pentru 

următoarea rundă de burse, respectiv pentru cea din anul 2013. 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Criterii de acordare pentru: 

3.1. BURSA JUNIOR :  

- vârsta cuprinsa între 10 și 18 ani,  

- urmează sau a absolvit o formă de învățământ în România,  

- nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de merit 

oferite de unitatile de invatamant),  

- au media minimă pentru ultimii 2 ani de învățământ peste 9,50, 

- au obținut rezultate deosebite în competițiile naționale și internaționale.  

Situația materială a candidaților reprezintă un criteriu de departajare.  

 

3.2. BURSA DE EXCELENȚĂ  

- vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani,  

- urmează sau au absolvit cursurile liceale sau de învațământ superior în România,  

- nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de merit 

oferite de unitatile de invatamant),  

- au media minimă pentru ultimii 2 ani de învățământ peste 9,50, 

- au obținut rezultate deosebite în competițiile naționale și internaționale.  

Situația materială a candidaților reprezintă un criteriu de departajare.  

 

3.3 BURSA MASTERALĂ 

- vârsta maximă de 35 ani,  

- sunt înscriși/acceptați la un program de master în România sau străinătate la una din 

universitățile de prestigiu,  

- nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de merit 

oferite de unitatile de invatamant),  

- în acordarea bursei criteriul utilității sociale este esențial (studiile referitoare la domenii de 

interes și/sau profesiuni pentru dezvoltarea României sunt prioritare).  

Situația materială a candidaților reprezintă un criteriu de departajare.  

 

3.4. BURSA DOCTORALĂ 

- varsta maximă de 35 ani,  

- înscriși la primul stagiu doctoral la o universitate de prestigiu,  

- nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (*fac exceptie bursele de merit 

oferite de unitatile de invatamant),  

- semnarea unui angajament prin care candidatul garantează că la absolvirea studiilor va reveni și 

va profesa în România pentru o perioadă de 7 ani 

Situația materială a candidaților reprezintă un criteriu de departajare.  


