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Despre Teach for Romania

Este o organizație non-profit care recrutează români valoroși, cu sau fără
experiență anterioară de predare, pe care îi pregătește ca educatori, învățători și
profesori model și îi sprijină pentru a deveni factori de transformare în educație
la nivel de țară. 

Scopul organizației este să intervină pe termen lung în procesul de reducere a
inechității educaționale și să dezvolte abilități de viață elevilor. Cum? Prin
implicarea acestor profesori transformaționali în comunitățile vulnerabile, acolo
unde este cea mai mare nevoie de ei.  

Teach for Romania nu este doar un program de formare pentru profesori, ci un
program de dezvoltare de competențe de leadership, astfel încât profesorii,
învățătorii și educatorii cu care lucrăm să devină agenți de schimbare în școală și
comunitate, factori de transformare în educație. 

După doi ani de program, continuă să acționeze, din rolul de alumni, pe
direcțiile de impact sistemic: impact școlar, inovație socială și comunitară,
formarea profesorilor, media și politici publice. 



office@teachforromania.ro

Descrierea programului

Începând cu anul școlar 2022-2023, Teach for Romania
va susține financiar 5 elevi de liceu, prin programul
pilot „Burse școlare Teach for Romania” și va acorda
5 burse elevilor înscriși la profilul pedagogic de la
Colegiul Național „Costache Negri” Galați, până la
finalizarea studiilor liceale.  

Elevii selectați beneficiază de sprijin financiar și
dezvoltarea abilităților de leadership din partea
Teach for Romania, pe toată perioada studiilor liceale. 
Cei 5 elevi își vor asuma să predea în sistemul de
învățământ, după finalizarea studiilor, în mediul rural,
pentru o perioadă de minim 3 ani. 

Criterii de acordare a bursei școlare 
 Să fie elev al Colegiului Național „Costache Negri” din Galați, filiera vocațională
- profil pedagogic; 
 Să aibă domiciliul în mediul rural;  
 Să aibă media de absolvire a anului școlar încheiat de minim 9.00;  
 Pentru tinerii înmatriculați în clasa a IX-a de liceu media de admitere să fie de
minimum 9.00;  
 Venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni să nu depășească
valoarea de 850  de lei/ lună;  
 Să aibă nota 10 la purtare;  
 Să nu înregistreze mai mult de 20 de absențe nemotivate pe an;  
 Să nu beneficieze de o altă bursă privată;  
 Părintele / reprezentatul legal să aibă un cont bancar care să permită transferul
bursei; 
 Să participe la programele de formare organizate de Teach for Romania pentru
dezvoltarea competențelor de leadership.  
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Cine poate participa?

Orice elev din clasele IX-XII, de la Colegiul Național
„Costache Negri” din Galați, filiera vocațională - profil
pedagogic, care îndeplinește criteriile enunțate anterior.

Cum te înscrii?

Descrie 2 - 3 probleme pe care tu le-ai identificat în sistemul de educație.  
Care este schimbarea pe care dorești să o faci din rolul de învățător/
educator? 
Cum ai contribui tu la schimbare, din rolul de învățător/educator?
De ce este important acest rol pentru tine? 
Ce te recomandă? Descrie o activitate în care ai fost implicat ca
voluntar/organizator. Ce rol ai avut? Care a fost rezultatul?
Oferă datele de contact – telefon - ale unei/unor persoane care poate/pot
confirma cele descrise mai sus. 
Ce altceva este important să știm despre tine?
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Pentru înscriere, elevii care îndeplinesc criteriile vor completa
formularul online în care vor motiva alegerea făcută, după cum

urmează: 

https://forms.office.com/r/WX5MQsnRpJ

Mergi către formularul online sau scanează codul QR:

ETAPA 1: 20-30 OCTOMBRIE 2022

https://forms.office.com/r/WX5MQsnRpJ
https://forms.office.com/r/WX5MQsnRpJ


Elevii care vor fi selectați de către juriu, în urma aplicației
online, vor depune la secretariatul Colegiului Național

„Costache Negri”  din Galați mai multe documente.

Copie Carte de identitate părinți;
Copie certificat de naștere, dacă elevul nu a împlinit 14 ani;
Copie carte de identitate elev, dacă elevul a împlinit 14 ani; 
Copie Certificat de deces dacă există un părinte decedat;
Copie hotărâre de divorț dacă este cazul;
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;   
Adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste profilul
urmat și anul de studii;  
Adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste media la
purtare și media școlară în toți anii de studio / sau media de admitere la
liceu;
Cópii după acte care dovedesc performanțele școlare ale tânărului,
participarea la concursuri, activități extra-școlare; 
Declarație privind domiciliul pe perioada studiilor liceale. 

Documente necesare:

ETAPA 2: 8-21 NOIEMBRIE 2022



Cum se acordă bursa școlară?

Sprijinul financiar se acordă după semnarea contractului de sponsorizare,
începând cu luna decembrie 2022;  
Sprijinul financiar se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat,
a examenului de certificare a calificării profesionale (decembrie 2022 – iunie
2023); 
Sprijinul financiar nu se acordă pe perioada vacanței de vară;   
Sprijinul financiar are o valoare fixă de 1700 RON;  
Valoarea Sprijinului financiar se calculează pe baza costurilor de:   

cazare în regim internat  
masă la cantina liceului 
abonament lunar mijloc de transport în comun 
cost mediu manuale școlare și alte materiale didactice necesare pentru
practica pedagogică  

Sprijinul financiar nu se acordă pe perioada suspendării contractului de
sponsorizare;  
Sprijinul financiar se recalculează anual, în funcție de evoluția costurilor de
cazare, masă, transport etc.  

Drepturile Beneficiarului: 
de a încasa cuantumul bursei private astfel cum prevede contractul de
sponsorizare;  
de a-i fi respectată imaginea, demnitatea și personalitatea proprie,
indiferent de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau
religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie
economică; 
de a oferi feedback care să vizeze îmbunătățirea proceselor și experienței în
cadrul relației cu Teach for Romania; 
de a participa la sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor de
leadership, organizate de Teach for Romania;  
de a fi informat și considerat pentru oportunități de dezvoltare profesională
atât în cadrul Asociației Teach for România, partenerii asociației, cât și la
organizațiile partenere în cadrul rețelei Teach for All; 
de a sprijini și de a se implica în activitățile Asociației Teach for România atât
pe perioada derulării Contractului, cât și după finalizarea sa.  



Obligațiile Beneficiarului: 

să prezinte prezentul contract spre avizare unității sau instituției de
învățământ la care studiază și să înapoieze exemplarul original avizat către
Sponsor în termen de 5 zile de la eliberarea acestuia de către unitatea sau
instituția de învățământ; 
să cunoască şi să acţioneze în conformitate cu viziunea, misiunea, valorile și
normele Asociației Teach for România; 
să folosească bursa școlară conform mențiunilor din contractul de
sponsorizare;  
să participe la activitățile de formare și mentorat organizate de Teach for
Romania, care susțin dezvoltarea competențelor de leadership;  
să prezinte o copie a actelor necesare desfășurării contractului;  
să nu prejudicieze imaginea Asociaţiei Teach for România, a instituției de
învățământ în care este elev sau a școlilor în face face practică pedagogică
de specialitate; 
ulterior absolvirii studiilor de liceu și promovării examenului de
bacalaureat/universitare de licență/masterat, să profeseze, pentru o
perioadă de minim 3 ani, începând din anul școlar imediat următor
finalizării studiilor, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pe un post
corespunzător studiilor absolvite, la o școală din mediul rural;  
să restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza contractului şi a
angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu
indicele de inflație, pentru neexecutare totală sau parțială a obligațiilor
asumate prin prezentul contract.  
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Criterii de evaluare

Relevanța motivației de a aplica pentru obținerea bursei. 
Implicarea în proiecte/programe/activități de voluntariat, implicare civică etc. 
Gândire critică - identificarea problemelor.

Fiecare aplicație online va fi evaluată, după cum urmează: 

1.
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Urmărește aici perioadele de timp când au loc înscrierile, selecția și
anunțarea finaliștilor! Succes!

EVALUAREA APLICAȚIILOR ONLINE.
SELECȚIA CANDIDAȚILOR  CARE
INTRĂ ÎN ETAPA A II-A

 COMPLETAREA FORMULARULUI
ONLINE

 ANUNȚAREA CANDIDAȚILOR
SELECTAȚI ÎN PRIMA ETAPĂ

DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA
SECRETARIATUL COLEGIULUI
NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI”  

31 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2022

 20–30 OCTOMBRIE 2022

 7 NOIEMBRIE  2022

8–21 NOIEMBRIE 2022

 25 NOIEMBRIE 2022
 ANUNȚUL FINAL PENTRU CEI

5 ELEVI SELECTAȚI

PROGRAMUL PILOT 
BURSE ȘCOLARE TEACH FOR ROMANIA

AN ȘCOLAR 2022 - 2023

Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care
apar anumite situații care împiedică elevii să finalizeze înscrierile online.

28-30 NOIEMBRIE 2022
SEMNAREA DOCUMENTELOR /
CONTRACTELOR PENTRU
ACORDAREA BURSEI

PERSOANĂ DE CONTACT:
Margareta Tătăruș 
0747 045 884 
margareta.tatarus@teachforromania.ro



Teach for Romania
 

Clădirea Globalworth Plaza, Șoseaua Pipera, nr. 42, etajul 13, Sector 2, Bucureşti
 

Cont RON: RO36INGB0000999904210257RON 
Cont EUR: RO32INGB0000999904999424EUR 
Cont USD: RO25INGB0000999904267782USD 
Cont GBP: RO27INGB0000999904908043GBP

 
Website: 

www.teachforromania.org
 

EMAIL: 
office@teachforromania.ro

Pentru companii: corporate@teachforromania.ro
Pentru școli, instituții și ONG-uri: parteneriate@teachforromania.ro

Presă și parteneriate media: presă@teachforromania.ro
Întrebari legate de recrutarea în program: recrutare@teachforromania.ro
Întrebări legate de recrutare în echipa Teach: office@teachforromania.ro

https://teachforromania.org/

