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DEPARTAMENT PROGRAME EDUCAȚIONALE

 REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A PROGRAMULUI START 

CAPITOLUL 1.

CADRU GENERAL

Art. 1. Programul START, destinat tinerilor liceeni cu performanțe școlare foarte bune
și care provin din mediul rural, se află sub autoritatea Fundației Serviciilor Sociale
Bethany – Biroul zonal Iași.
Art. 2. Programul START este un program educațional integrat care include tineri care
frecventează ciclul liceal, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani proveniți din familii
vulnerabile, care trăiesc în zonele rurale din județul Iași și care beneficiază de activități
de dezvoltare personală și profesională, consiliere psihologică individuală și de grup și
de bursă educațională acordată pentru finalizarea studiilor liceale.
Art. 3. Programul START are misiunea de a reuni tineri din mediul rural în contexte
atractive și adaptate intereselor lor de dezvoltare personală și profesională, unde vocea
lor este auzită și pentru care participarea la program deschide uși spre un viitor de
succes.
Art. 4. Costul programului este suportat integral de către Fundația Serviciilor Sociale
Bethany și aceasta va desfășura împreună cu partenerii săi activități de strângere de
fonduri în beneficiul tinerilor înscriși în program. În situația în care Fundația Serviciilor
Sociale Bethany se află în dificultate financiară și nu poate menține și asigura
gratuitatea serviciilor, familia poate opta pentru încheierea Contractului de finanțare.
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Art. 5. Scopul general al programului START este creșterea oportunităților de finalizare
a studiilor liceale pentru tinerii proveniți din medii rurale arondate la județul Iași, care
întâmpină dificultăți financiare, prin oferirea de servicii integrate care facilitează
dobândirea de experiențe personale și educaționale optime, cu impact asupra integrării
lor în societate și care sunt în acord cu viziunea acestora.
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CAPITOLUL 2.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Art. 6. Grupul ţintă și beneficiarii programului START
Grupul ţintă este reprezentat de tineri, cetățeni români care:
a) au vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
b) au domiciliul stabil în medii rurale din județul Iași;
c) au un venit de max. 825 lei/membru de familie;
d) sunt admiși la un liceu de stat în municipiul Iași.
Beneficiarii / potenţialii beneficiari fac parte din următoarele categorii:
a) tineri proveniți din familii aflate în dificultate, pentru care există riscul de abandon a
ciclului liceal pe fondul insuficienței sau lipsei resurselor financiare/materiale necesare
acoperirii cheltuielilor pentru finalizarea procesului educațional;
b) părinții/reprezentanții legali sau membrii familiei lărgite care au în îngrijire acești
tineri și care au nevoie de servicii psiho-sociale.

CAPITOLUL 3.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Art. 7. Cerințe generale ale programului
Pentru a se califica pentru acest program tinerii trebuie să fie cetățeni români, să
provină din mediul rural de pe raza județului Iași și să aibă ca obiectiv finalizarea unui
liceu de stat din municipiul Iași. De asemenea, situația financiară a familiei trebuie să se
încadreze la venit scăzut – maxim 825 lei/membru din familie.
Art. 8. Direcțiile programului
- Acordarea unei burse educaționale pe parcursul unui an școlar în condițiile specificate
în regulamentul de față, condiționată de:
- Participarea tânărului și a părinților/ reprezentantului legal/ membri ai familiei
lărgite la activitățile propuse în cadrul programului.
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a) Criterii, condiții și aplicarea pentru intrarea în program:
a.1. Vor fi îndeplinite în mod obligatoriu următoarele criterii și condiții:
- tânărul este elev la un liceu de stat din municipiul Iași;
- provine din mediul rural localizat pe raza județului Iași;
- are media de absolvire a anului școlar încheiat de minim 8.50;
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Art. 9. Etapele Programului

- pentru tinerii înmatriculați în clasa a IX-a de liceu media de admitere să fie de minim
8.50;
- venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni să nu depășească valoarea de
825 de lei/ lună;
- să aibă nota 10 la purtare;
- să nu înregistreze mai mult de 20 de absențe nemotivate într-un semestru;
- tânărul nu beneficiază de o altă bursă privată;
- tânărul are un cont card sau IBAN;
- implicarea tânărului în activități extra-curriculare.
a.2. Nu pot constitui criterii de intrare în program: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenența politică a familiei elevului.
a.3. Aplicarea pentru intrarea în program
Pasul 1
• Se completează online formularul de aplicație de pe site-ul fundației
www.bethany.ro;
• Acesta mai poate fi accesat și de pe site-urile unităților școlare la care tinerii
învață.
Pasul 2
• Se completează corect, real și complet toate datele solicitate în formularul
editabil, luându-se în calcul că tot ceea ce este scris trebuie demonstrat pe baza
documentelor.
Se completează corect și complet toate datele de contact (telefon, adresa validă de
e-mail) pentru a putea fi contactați în urma evaluării formularelor de aplicație.
Pasul 3
•

•

Formularul de aplicație va fi înregistrat automat și va primi un ID și data la care
a fost completat;

•

Formularul de aplicație va fi înregistrat doar în urma luării la cunoștință a
prezentului Regulament și acceptării termenilor și condițiilor specificate în acesta
din urmă, prin bifa pusă în căsuțele care menționează aceste aspecte.

Pasul 4

•

Formularele de aplicație vor intra într-un proces de selecție, iar candidațiii
declarați eligibili merg mai departe în acest proces;
Ulterior, candidații eligibili vor fi invitați prin e-mail sau telefonic la proba de
interviu (în acest sens, va fi urmărit calendarul postat pe pagina web a
Programului START de pe site-ul fundației.

•

va

fi

trimis

automat

la

adresa

de

Iași, Str. Varianta Uzinei, Nr. 1
Tel/ Fax : 0232/ 278 535
iasi@bethany.ro

e-mail:
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Formularul completat
lia.grigoraș@bethany.ro;
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b) Condiții de menținere în program
b.1. Condiții pentru elevi:
- media semestrială minim 8.50;
- participarea în mod obligatoriu la toate activitățile planificate în program adresate
tânărului. În planificarea și desfășurarea activităților se va ține cont de programul școlar
al tinerilor, astfel încât actul educațional să nu interfereze cu programul activităților
propuse de organizație pentru aceștia.
- acumularea de către tânăr sau/și părinte a unui număr de 3 absențe nemotivate în
decursul a celor 9 luni de program poate constitui motiv de încetare a contractului de
finanțare. Se consideră absență motivată lipsa tânărului din motive care țin de
asigurarea performanței școlare (susținerea de teze, lucrări; participarea la concursuri,
olimpiade), de starea de sănătate a tânărului/părintelui (dovedite prin adeverințe
medicale, alt document medical care atestă afecțiunea), imposibilitatea părintelui de a
se învoi de la locul de muncă. În condițiile în care tânărul/părintele consideră că nu
poate respecta programul are obligația de a anunța specialistul de programe
educaționale.
- respectarea procedurilor de lucru stabilite prin Contractul de finanțare.
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c) Condiții de încetare a activității specifice Programului
- tânărul este exmatriculat;
- tânărul renunță la frecventarea cursurilor;
- tânărul înregistrează 20 de absențe nemotivate la școală într-un semestru;
- tânărul și părintele înregistrează fiecare câte 3 absențe nemotivate de la activitățile
programului START;
- tânărul înregistrează corigențe la una sau mai multe materii;
- tânărul obtine o medie semestrială mai mică de 8.50; situația școlară a elevului va fi
analizată semestrial;
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b.2. Condiţii pentru părinţi:
- participarea în mod obligatoriu la toate întâlnirile cu părinţii. Acumularea de către
părinte sau/și tânăr a unui număr de 3 absențe nemotivate în decursul a celor 9 luni de
program poate constitui motiv de încetare a contractului de finanțare. Se consideră
absență motivată lipsa tânărului din motive care țin de asigurarea performanței școlare
(susținerea de teze, lucrări; participarea la concursuri, olimpiade), de starea de sănătate
a tânărului/părintelui (dovedite prin adeverințe medicale, alt document medical care
atestă afecțiunea), imposibilitatea părintelui de a se învoi de la locul de muncă. În
condițiile în care tânărul/părintele consideră că nu poate respecta programul are
obligația de a anunța specialistul de programe educaționale.
- asigurarea condiţiilor minime de educaţie pentru tineri;
- mobilizarea tinerilor să participe la activităţile propuse în cadrul programului;
- respectarea procedurilor de lucru stabilite prin Contractul de finanțare.

- situația materială a elevului se schimbă și nu se mai încadrează în limitele prevăzute
în cap. 3, art. 9, litera a.1.
- pe parcurs se constată că au fost furnizate intenționat date eronate cu privire la situația
materială în dosarul prin care se solicită intrarea/menținerea în program;
- atât tinerii, cât și părinții nu respectă condițiile specificate la Cap. 3, art. 9, pct. b.
d) Condiții speciale
- în urma finalizării procesului de evaluare a formularelor de aplicație se vor desemna
câștigătorii în funcție de numărul de locuri disponibile în program, precum și trei
candidați de rezervă care vor avea prioritate în cazul în care se vor elibera locuri sau
dacă se va suplimenta numărul de locuri în program;
- suplimentarea numărului de locuri va avea loc în funcție de capacitatea financiară a
organizației de a susține noi tineri în Programul START;
- vor fi tratate cu prioritate cazurile considerate speciale, în care sunt clar dovedite acele
aspecte care arată grad crescut de risc de abandon școlar din partea tânărului și
necesitatea de a interveni prin activitățile programului START;
- special pentru cazurile speciale și nu numai, fundația poate aproba înregistrarea în
Program a unei solicitări noi doar după finalizarea procesului de evaluare a
formularelor de aplicație.
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f) Costuri acoperite de bursa educațională
- elevii de clasa a IX-a pot beneficia de bursă educațională până la terminarea ciclului
liceal dacă vor indeplini condițiile prevăzute în prezentul Regulament;
- la începutul fiecărui an școlar se va stabili numărul de tineri care vor fi susținuți
financiar și valoarea sprijinului în funcție de rezultatele școlare, de situația materială a
familiilor elevilor și de capacitatea de susținere a Fundației Serviciilor Sociale Bethany;
- bursa educațională se acordă anual, iar plata se va face lunar doar pe timpul anului
şcolar, respectiv pe o perioadă de 9 luni;
- valoarea bursei educaționale va ține cont de cheltuielile de cazare și masa în unitățile
(internate) aparținând instituțiilor școlare, precum și de plata chiriei și nu va depăși 450
lei pe lună;
- plata se va face numai prin virament în conturile de card ale elevilor sau direct către
instituțiile școlare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă;
- dacă pe parcursul programului se constată că elevul a primit bursa educațională în
mod necuvenit, ca urmare a falsificării documentelor, acesta va fi obligat la returnarea
integrală a bursei primită până în acel moment și va suporta consecințele legale;
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e) Perioada de furnizare a serviciilor specifice programului
Tânărul care a intrat în programul START va beneficia de servicii pe perioada unui an
școlar dacă sunt respectate condițiile specificate în Cap. 3, art. 9, pct. b.

- responsabilitatea pentru prevederile acestui regulament revine doar Fundației
Serviciilor Sociale Bethany, fără nici o implicație din partea instituțiilor de stat
responsabile cu învățământul liceal sau alte instituții adiacente;
- fondurile din care se suportă acest sprijin financiar provin din sponsorizări și din alte
surse private și aparțin doar Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

-

-

-

-

adeverință de salariu/venit, adeverință de șomaj/cupon de pensie pe ultimele 3
luni de la ambii părinți/reprezentanți legali/membri ai familiei lărgite care are
în îngrijire tânărul;
adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din activități independente și care sunt acestea (de la Primărie se aduc Certificatele de
atestare fiscală);
declarație pe ultimele trei luni privind venitul de la ANAF - pentru cei care nu au
nici un venit;
certificat de deces dacă există un părinte decedat;
hotărârea de divorț dacă este cazul;
carte de identitate părinți;
carte de identitate sau certificat de naștere dacă elevul nu are 14 ani;
scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de 1-2 pagini, prin care
explică cum consideră că l-ar ajuta Programul START (scrisorile scrise de alte
persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare);
scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător / diriginte /
director – motivul pentru care îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și
caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale
autorului;
Adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste media la
purtare și media școlară în toți anii de studiu/ sau media de admitere la liceu;
Copie după actele care dovedesc performanțele tânărului (diplome, foaia matricolă);
Copie după diplome care atestă participarea la olimpiade, concursuri, activități
voluntariat;
Declarație pe propria răspundere din partea tânărului că acceptă condițiile din
Regulamentul programului;
Declarație pe proprie răspundere din partea părinților că acceptă condițiile
Regulamentului și de susținere a copilului în demersul său educațional.
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g) Documente necesare pentru depunerea dosarului de aplicație
Candidații admiși în programul START vor întocmi un dosar care va fi predat
Fundației Serviciilor Sociale Bethany. Documente necesare pentru dosarul de aplicație:

h Componența și criteriile Comisiei de evaluare
h.1. Componența comisiei de evaluare
- Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr de 5 persoane după cum urmează:
Manager zonal FSS Bethany, Coordonator Departament Programe educaționale,
Coordonator Departament Fundraising, Psiholog, Specialist Programe Educaționale.
- Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot, iar deciziile
comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
- Membrii comisiei de evaluare trebuie să respecte regulile privind conflictul de
interese.
- Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) întocmirea procesului verbal al ședinței de deschidere a aplicațiilor;
b) analizarea şi evaluarea dosarelor;
c) desemnarea dosarelor câştigătoare.
- Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documenteor cuprinse în ofertele analizate.
h.2. Criteriile Comisiei de evaluare
- Respectarea condițiilor specificate la Cap. 3, art. 9, pct. a, b, c și f.
- Motivația de a-și continua studiile și de a avea performanță;
- Capacitatea de a argumenta alegerea făcută privind studiile alese;
- Capacitatea de a se implica în activități extra-școlare;
- Abilități de prezentare și argumentare a ideilor;
- Gândire logică, creativitate, pasiune, potențial de dezvoltare.
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h.3. Condiții de înregistrare și soluționare a contestațiilor
- Tânărul poate depune o contestație în formă scrisă și semnată, cu toate informațiile
necesare, la sediul fundației Serviciilor Sociale Bethany din Iași, str. Varianta Uzinei nr.1.
sau prin poșta electronică iasi@bethany.ro în următoarea zi lucrătoare de la termenul
final al comunicării rezultatelor, dar nu mai târziu de data comunicată la această
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În urma selecției comisia de evaluare va desemna câștigătorii și 3 candidați de rezervă
care vor fi anunțați telefonic și pe site-ul FSS Bethany la secțiunea programului START
până pe data de 31 octombrie a anului curent. În cazul în care se califică pentru
acordarea bursei mai mulți candidați, conform criteriilor specificate în Regulament,
pentru departajarea candidaților se vor lua în calcul criterii psiho-sociale care indică un
grad crescut de vulnerabilitate în familie cu impact asupra creșterii riscului de abandon
școlar (de exemplu: venit insuficient, situații speciale în familie: familie monoparentală,
dizabilitate prezentă în familie, stare de sănătate precară a membrilor familiei, datorii,
familie numeroasă, etc.)

secțiune în calendarul Programului. Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime
sau cele în care nu sunt specificate datele de identificare ale reclamantului.
- Cererile scrise și semnate, purtând avizul Managerului, vor fi transmise de către
Departamentul de Programe educaționale care va reuni comisia de contestații care va
asigura rezolvarea cererilor de contestații. Departamentul are obligația să rezolve
contestațiile cu celeritate și eficiență.
- După stabilirea rezultatului contestațiilor membrii comisiei vor întocmi un proces
verbal care va purta în mod obligatoriu semnăturile în original ale tuturor membrilor
comisiei. Atunci când în urma analizării contestațiilor se decide schimbarea deciziei
inițiale, membrii comisiei de contestații vor asigura înregistrarea în program a tânărului
vizat prin semnarea contractului de finanțare. Termenul pentru rezolvarea
contestațiilor, din momentul desemnării comisiei de contestații, este de 48 ore (două zile
lucrătoare).
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i) Calendarul programului START
- 01 mai - 14 iunie 2019 – demararea și derularea Campaniei de promovare a
programului și de recrutare a tinerilor START de clasa a IX-a și depunerea electronică a
formularului de aplicație;
- 15 mai – 14 iunie 2019– Reevaluarea tinerilor privind respectarea condițiilor de
menținere în program;
- 16 – 26 septembrie 2019 – derularea Campaniei de promovare a programului și de
recrutare a tinerilor START de clasa a IX-a
- 03 octombrie 2019 – Termenul limită pentru completarea Formularului de aplicație;
- 04 - 08 octombrie 2019 - Selecția aplicanților pe baza informațiilor din formularul
electronic trimis de candidat.
- 08 octombrie 2019 - Anunțarea candidaților eligibili
- 09 – 15 octombrie 2019 - Depunerea dosarelor de către candidații declarați eligibili
- 16 octombrie 2019 – Programarea interviurilor
- 17 - 22 octombrie 2019 - Interviul cu aplicanții declarați eligibili
- 23 octombrie 2019 - Anunțarea aplicanților care vor beneficia de Programul START
- 24 – 28 octombrie 2019 – Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
- 29 octombrie 2019 - Semnarea contractelor cu părinții tinerilor incluși în Programul
START
- Noiembrie 2019
- iunie 2020 - Implementarea, evaluarea şi monitorizarea
programului START.
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CAPITOLUL 4.

RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art. 10. Responsabilitățile beneficiarului în relaţia cu Fundația Serviciilor Sociale
Bethany – Programul START – program educațional integrat pentru tinerii din mediul
rural:
a. Beneficiarul (elev/părinte) va participa în mod obligatoriu la toate activitățile
propuse de program; Acumularea de către părinte sau/și tânăr a unui număr de 3
absențe nemotivate în decursul a celor 9 luni de program poate constitui motiv de
încetare a contractului de finanțare. Se consideră absență motivată lipsa tânărului din
motive care țin de asigurarea performanței școlare (susținerea de teze, lucrări;
participarea la concursuri, olimpiade), de starea de sănătate a tânărului/părintelui
(dovedite prin adeverințe medicale, alt document medical care atestă afecțiunea),
imposibilitatea părintelui de a se învoi de la locul de muncă. În condițiile în care
tânărul/părintele consideră că nu poate respecta programul are obligația de a anunța
specialistul de programe educaționale.
b. Beneficiarul (elev/părinte) va utiliza bursa doar în interesul elevului titular al bursei,
conform regulamentului programului;
c. Beneficiarul (elev/părinte) va respecta regulamentul, programul și termenele impuse
de colaborarea cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași;
d. Beneficiarul (elev/părinte) va informa Fundația Serviciilor Sociale Bethany cu privire
la orice modificare intervenită pe parcursul derulării programului (acte civile,
modificări de orar, situații personale speciale etc);
e. Beneficiarul părinte este de acord ca Fundația Serviciilor Sociale Bethany să realizeze
fotografii și articole cu minorul beneficiar al programului. Aceste informații vor fi
utilizate exclusiv în scopul promovării și dezvoltării programului, în relația cu
partenerii Fundației Serviciilor Sociale Bethany și cu instituțiile media.
Art. 11. Responsabilitățile Fundației Serviciilor Sociale Bethany prin Programul START
– program educațional integrat pentru tinerii din mediul rural:
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b. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași va oferi gratuit un program de consiliere
psihologică și orientare școlară elevilor beneficiari ai programului în scopul formării de
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a. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași va oferi o bursă lunară în valoare de 450 de
lei, timp de 9 luni, pe perioada anului școlar curent;

abilități, deprinderi, competențe pentru a asigura premisele unei integrări socioprofesionale de succes;
c. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași va oferi gratuit servicii de informare,
consiliere și sprijin familiei elevilor beneficiari ai programului în vederea creșterii
oportunităților copiilor lor de a își dezvolta potențialul școlar, social și profesional;
d. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași va realiza activități de socializare periodice
adresate tinerilor beneficiari ai programului;
e. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iași va monitoriza activitatea școlară și extrașcolară a elevilor beneficiari ai programului, precum și implicarea acestora în prezentul
program (prezență la activitățile oferite, motivație și interes).

CAPITOLUL 4.

LITIGII

Art. 12. Soluţionarea litigiilor:
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la
implementarea progamului. Reclamaţiile se vor adresa Departamentului Programe
Educaționale care are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de program, cât şi specialiştii implicaţi, şi de a formula răspuns în termen
de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. În situația de litigiu, ca parte vătămată,
Fundația Serviciilor Sociale Bethany prin Departamentului Programe Educaționale, în
calitate de furnizor, va convoca Comisia internă la nivelul Fundației Serviciilor Sociale
Bethany și beneficiarul în cauză pentru discutarea problemei și identificarea soluțiilor
adecvate.

Aprobat de conducerea Fundației Serviciilor Sociale Bethany,
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