
Instrucţiuni de aplicare pentru Progamul Universitar de Burse Medicale pentru Romi “Roma 
Health Scholarship”, Anul Universitar 2009-2010  

Aplicanţii interesaţi în depunerea Dosarului de Aplicare pentru anul universitar 2009-2010 
trebuie să respecte două termene limită: 

30 mai 2009 – depunerea Formularului de Aplicare,  a Scrisorilor de Recomandare, Obligaţiunilor 
Contractuale, a foii matricole pentru anul universitar 2007-2008,  datele bancare, fotocopiile de pe 

paşaport sau cartea de identitate; 
31 octombrie 2009 – Adeverinţă de înscriere la universitatea de medicină/colegiul medical şi 

Certificatul de Taxă de Şcolarzare pentru anul universitar 2009-2010 
28 Februarie 2010 – depunerea Formularului de Raportare Intermediară,  foaia 

matricolă/adeverinţa oficială cu notele de la universitate pentru semestrul întâi al anului 
academic 2009 – 2010, a Formularului pentru studierea unei limbi străine (opţional) 

 
               
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
Programul de Burse Roma Education Fund (REF/SP) anunţă deschiderea unei competiţii pentru 
studenţii care urmează cursurile unei universităţi sau şcoli profesionale în domeniul Medicinei şi 
Farmacologiei în Romania şi Bulgaria, în scopul suplinirii lipsei de profesionişti romi din 
domeniul medicinei. Fondurile pentru Programul Universitar de Burse Medicale pentru Romi 
(RHSP) provin de la Fondul de Educaţie pentru Romi (REF) şi de la Fundaţia Institutul pentru o 
Societate Deschisă (OSI).   
 
Prezentarea Generală a Programului 
 
Programul Universitar de Burse Medicale pentru Romi (RHSP)  va susţine studenţii de etnie 
romă care îşi urmează, sau intenţionează să urmeze studiile în domeniul medicinei în ţara lor de 
origine sau în ţara de reşedinţă. REF/SP va oferi burse în cadrul schemei RHSP studenţilor care 
îşi urmează studiile de licenţă (BA) şi studiile profesionale (asistenţă Medicală) în cadrul 
Universităţilor acreditate de stat şi a colegiilor medicale recunoscute.  
 
REF/SP are posibilitatea să ofere în cadrul schemei de burse RHSP, burse universitare aceluiaşi 
candidat pentru următoarele titluri: 
 

• un titlu Medical Professional, transferul la un alt colegiu medical/specializare este 
permis doar o singură dată; 

• un BA (licenţă) în domeniul medicinei, transferul la o altă universitate de 
medicină/specializare este permis doar o singură dată; 

• un nivel universitar în domeniul medicinei, pentru maxim trei ani (Rezidentura); 
• un nivel Postuniversitar în domeniul medicinei, pentru maxim doi ani (Doctorat); 
• suportul financiar nu poate excede perioada de 10 ani universitari. 

 
De asemenea, studenţii selectaţi de RHSP vor fi eligibili pentru un suport de mentorat în scopul 
studierii unei limbi străine,  participarea la programul de mentorat  şi advocacy organizate de 
către OSI.  
 

 
Programul Universitar de Burse Medicale 
pentru Romi “Roma Health Scholarship 

Program” 
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Criterii de Eligibilitate pentru Aplicanţi: 
Studenţii romi care sunt eligibili pentru bursa RHSP trebuie:  
(a) să fi fost înscrişi la o universitate de medicină acreditată de stat/colegiu medical recunoscut 

în ţara lor de origine sau de reşedinţă1 în calitate de studenţi la zi sau fără frecvenţă în 
toamna anului 2009; 

(b) să fi fost înscrişi, sau urmează a fi înscrişi în cadrul unei Universităţi de Medicină acreditată 
de stat/Colegiu Medical recunocut  în ţara de origine  sau de reşedinţă în calitate de student 
la zi în toamna anului 2009; 

(c) să îşi urmeze studiile în sensul obţinerii unui titlu;  
(d) să fie cetăţeni ai României sau ai Bulgariei sau să fie cetăţeni ai Republicii Moldova2 ce au fost 

înscriş sau urmează a fi înscrişi în cadrul unei Universităţi de Medicină/Colegiu Medical, 
acreditat de stat din România; 

(e) să respecte termenele limită pentru depunerea dosarului de aplicatie impuse de Program, cât 
şi să depună dosarul complet la data limită indicată; 

(f) să participe la tabăra de Advocacy ce se va susţine în vara anului 2009. 
 
Procedura de Depunere a Dosarului de Aplicare şi Termenele Limită  
 
Dosarul de Aplicare trebuie depus în 4 exemplare – 1 Original şi 3 fotocopii: 
  
Până la termenul limită 30 mai 2009 candidaţii pentru bursa RHSP trebuie să: 
a) trimită un formular de aplicare completat adecvat; 
b) trimită o copie după cartea de identitate sau paşaport; 
c) trimită un document bancar oficial care va conţine: adresa băncii, numele deţinătorului de 

cont, numărul de cont în EURO, cod SWIFT şi cont IBAN; 
d) trimită foaia matricolă/adeverinţa oficială cu notele de la universitate pentru anul academic 

2007-2008, iar Studenţii de Reînnoire3 trebuie sătrimită şi foaia matricolă/adeverinţa oficială 
cu notele de la universitate pentru anul academic 2008-2009 semestrul I, sau o foaie matricolă 
oficială pentru ultimul an academic încheiat (liceu, universitate, master sau nivel doctoral) în 
cazul în care nu au fost înscrişi la Universitate pentru anul academic 2007-2008;  

e) trimită cel puţin o scrisoare de recomandare (valabil doar în cazul Aplicanţilor Noi4) 
f) predea programului Obligaţiunile Contractuale completate şi semnate (versiunea în limba 

engleză). 
 
Până la termenul limită de 31 octombrie 2009, candidaţii pentru bursa RHSP trebuie să:  
 
g) ofere dovadă de înscriere la zi în cadrul unei universităţi de medicină acreditată de stat sau 

de înscriere la fără frecvenţă într-un colegiu medical recunoscut în ţara de origine a 
acestuia, prin prezentarea adeverinţei de înscriere în original pentru anul universitar 2009-
2010 sau  

h) ofere dovadă de înscriere la zi în cadrul unei universităţi acreditate în ţara de origine prin 
prezentarea adeverinţei de înscriere în original pentru anul universitar 2009-2010; 
 

i) prezinte, dacă este cazul, originalul Certificatului de Taxă de Şcolarizare pentru anul 
universitar 2009-2010. 

 

                                                           
1 Vă rugăm reţineţi că ţara de origine sau de resedinţă trebuie să fie una dintre ţările în care se derulează 
Programul, acestea fiind menţionate în cadrul criteriilor de eligibilitate. Excepţie prezintă aplicanţii din Republica 
Moldova ,  care îşi urmează/planifică să-şi urmeze studiile în Instituţiile de Învăţămînt în domeniul medicinei din 
Romania. 
2 In anul universitar 2009 – 2010 aplicanţii de etnie roma din Republica Moldova ce vor fi înscrişi în cadrul 
universităţilor/şcolilor de medicină din România sunt eligibili în cadrul programului 
3 Studenţi de Reînnoire sunt consideraţi acei studenţi care au fost declaraţi eligibili în anul universitar 2008 – 2009  
4 Aplicanţii Noi sunt consideraţi acei studenţi care au aplicat  în cadrul programului pentru anul universitar 2008 
– 2009 şi au fost respinşi. şi aplicanti care s-au înscris pentru prima oara pentru un grant RHSP 
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Până la termenul limită de 28 Februarie 2010, candidaţii pentru bursa RHSP trebuie să:  
 

j) trimită formular de raport intermediar completat adecvat; 
k) trimită foaia matricolă/adeverinţa oficială cu notele de la universitate pentru semestrul întâi 

al anului academic 2009 – 2010; 
l) trimită formularul de aplicare pentru suportul suplimentar pentru cursuri de limbi străine 

(opţional). 
 
Pentru a fi considerat bursier în anul academic 2009-2010 trebuie să respectaţi două stagii 
obligatorii ale procesului de aplicare, stagii explicate mai jos. Aplicanţii noi vor trebui să participe 
la una din sesiunile de orientare/informare şi la tabăra de Advocay. Datele şi locurile de 
desfăşurare ale acestor evenimente vor fi comunicate noilor aplicanţi, pe cale poştală prin scrisori 
de invitaţie: 
 
În atenţia Aplicanţilor – Termenele Limită: 
30 mai 2009 Termenul limită pentru depunerea Dosarului de Aplicare către 

Programul de Burse Medicale pentru Romi (data expedierii poştale 
indicată pe plic) 

Vara anului 2009  Advocacy Training pentru Aplicanţi (datele vor fi comunicate mai 
târziu) 

Iulie 2009 Sesiunea de Orientare pentru Programul de Burse Medicale pentru 
Romi (datele exacte vor fi comunicate mai tîrziu) 

31 octombrie  2009 Termenul limită pentru depunerea adeverinţelor de înmatriculare şi a 
certificatelor privind taxa de şcolarizare (data expedierii poştale indicată pe 
plic) 

28 Februarie 2010 Termenul limită pentru depunerea Formularului de Raportare 
Intermediară, a foii matricole/adeverinţei oficiale cu notele de la 
universitate pentru semestrul întâi al anului academic 2009 – 2010, a 
Formularului pentru studierea unei limbi străine 
 

 
 

IMPORTANT: Toţi Noii Aplicanţi trebuie să participe la sesiunile de orientare/informare şi 
Advocacy este obligatorie! Fiecare candidat va fi informat în legătură cu data / locul exact al 

acestor sesiuni prin 
scrisoare. Noii aplicanţii care nu se conformează acestei cerinţe nu vor fi consideraţi eligibili 

pentru bursă! 
 
Etapa întâi –  Termenul limită: 30 mai 2009 

(i)   - Formularul de aplicare trebuie (vă rugăm să utilizaţi formularul programului): 

• să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute şi 
să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular; 

• să conţină numele de familie şi prenumele complet, adresa poştală,  ţara de reşedinţă, 
oraşul, e-mail (dacă este cazul) şi număr de telefon (vă rugăm indicaţi prefixul ţării şi a 
judeţului!) - adresa trebuie să fie valabilă pentru lunile de vară şi pentru perioada anului 
şcolar; 

• să conţină numele complet al Universităţii/Institutului de Medicină/Şcolii Medicale, 
Facultăţii, Departamentului şi al specializării, anul de studiu în timpul anului academic 
2009-2010 (spre exemplu anul întâi BA sau anul doi MA etc.), de asemenea, candidatul 
trebuie să estimeze anul absolvirii; 

• să conţină recunoaşterea faptului că este de etnie romă;  
• să prezinte bugetul solicitat pentru anul academic;  
• să conţină o scrisoare de motivare detaliată care ne va ajuta să înţelegem mai bine 

obiectivele Dvs. academice şi profesionale şi motivele pentru selectarea medicinei în 
calitate de viitoare profesie. Răspunsurile trebuie analizate şi elaborate cu atenţie. 
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În Formularul de aplicare vă rugăm să vă daţi acordul pentru publicarea numelui şi a altor date 
personale în acord cu obiectivele Programului în ceea ce priveste reţeaua de contacte şi schimbul 
de informaţii. 
  - Scrisoarea/scrisorile de recomandare trebuie (cerinţa valabilă Noilor Aplicanţi. Vă rugăm 
să utilizaţi formularul programului): 

• să fie completată de cineva familiarizat cu activitatea dumneavoastră academică, o 
astfel de persoană poate fi un profesor de la universitate, învăţător, mentor,  etc.   
• să poarte semnătura originală şi ştampilă (dacă este cazul) a persoanei care acordă 
scrisoarea de recomandare;  
• să NU fie scrisă de o rudă sau de către un prieten; 
• să NU fie scrisă de o persoană care a candidat pentru bursă în anul academic 2009-
2010 sau care primeste în prezent bursa REF/SP! 

 
- Foaia Matricolă trebuie: 

• să fie o foaie matricolă/adeverinţă oficială pentru anul academic 2007-2008, iar pentru 
Studenţii de Reînnoire şi o foaie matricolă/adeverinţă oficială cu notele de la 
universitate pentru anul academic 2008-2009 semestrul I sau o foaie matricolă/adeverinţă 
oficială pentru ultimul an academic absolvit (liceu, universitate, master sau nivel 
doctoral) în cazul în care candidatul nu a fost înscris la universitate în anul academic 
2007-2008;  
• să poarte ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii; 
• să NU fie corectat sau alterat. 
 

- Documentul oficial din partea băncii trebuie: 

• să fie eliberat de banca la care este deschis contul, să conţină informaţii precum: 
numele deţinătorului de cont, contul bancar în EURO, cod SWIFT, cont IBAN, şi 
adresa băncii. Contul bancar va trebui deschis pe numele aplicantului. 

 
- Copia după actul de identitate sau pasaport trebuie: 

• să fie lizibil,  iar în cazul actului de identitate să aibă copie faţă – verso.  
   

 
Obligaţiuni Contractuale 
Începând cu anul universitar 2008-2009 fiecare candidat va fi rugat să predea programului 
REF/SP SCHOLARSHIP PROGRAMS documentul Obligaţiuni Contractuale semnat şi completat. 
Obligaţiunile Contractuale reprezintă un document condiţional, cu putere juridică, prin semnarea 
căruia candidatul îşi asumă responsabilitatea respectării cerinţelor şi condiţiilor REF/SP în cazul 
în care aplicantul este selectat pentru bursă. 
 
! Vă rugăm să reţineţi că semnarea Obligaţiunilor Contractuale nu îndreptăţeste sau garantează 
selectarea candidatului pentru bursă. 
 
Obligaţiunile Contractuale în limba engleză precum şi traducerea acestora în limba maternă a 
candidaţilor se vor regăsi în pachetul de aplicare pentru anul 2009 – 2010. Varianta în limba 
engleză a Obligaţiunilor Contractuale trebuie completată, semnată şi trimisă Programului 
împreună cu celelalte materiale până la termenul limită menţionat. Versiunea Obligaţiunilor 
Contractuale  în limba română este pentru informarea candidatului şi trebuie păstrată de acesta.  
 
Etapa a doua – termen Limită: 31 Octombrie 2009 

(ii)        - Adeverinţa/Certificatul de înmatriculare trebuie: 
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• să fie o adeverinţă/certificat de înmatriculare în original emisă de către şcoala 
profesională medicală sau universitatea de medicină a aplicantului,  în care să se 
specifice că aplicantul este înscris în anul academic 2009-2010; 

• să conţină numele complet al candidatului, anul de studiu, numele universităţii de 
medicină/şcolii profesionale medicale, facultatea, departamentul, specializarea şi 
tipul de studii urmat (la zi, fără frecvenţă, la distanţă etc.); 

• să NU conţină modificări cu excepţia celor însoţite de stampilă şi de semnătura 
persoanei emitente. 

 
- Adeverinţa privind Taxa de Scolarizare trebuie: 
 

• să fie o adeverinţă în original privind taxa de şcolarizare care să indice cuantumul 
acesteia pentru anul academic 2009-2010 (dacă este cazul). În cazul în care pe 
adeverinţă este menţionată taxa de scolarizare va fi nevoie de încă o ştampilă în 
dreptul sumei. 

 

Etapa a treia –  Termenul limită: 28 Februarie 2010 

- Formularul de Raportare Intermediară trebuie (vă rugăm să utilizaţi formularul 
programului): 

• să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute 
şi să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular; 

• să conţină numele de familie şi prenumele complet, adresa poştală,  ţara de reşedinţă, 
oraşul, e-mail (dacă este cazul) şi număr de telefon (vă rugăm indicaţi prefixul ţării şi 
a judeţului; 

• să conţină numele complet al Universităţii/Institutului de Medicină/Şcolii Medicale, 
Facultăţii, Departamentului şi al specializării, anul de studiu în timpul anului 
academic; 

• să fie completat de către Beneficiarul Programului de Burse Medicale pentru Romi 
care primeşte Grant-ul în anul universitar curent. Raportul Intermediar împreună cu 
Foaia Matricolă (original) pentru semestrul întâi al anului academic 2009 – 2010 
depusă Programului vor servi în calitate de bază pentru evaluarea situaţiei şi evoluţiei 
academice al studentului. Decizia de a continua suportul din partea Bursei Medicale 
pentru Romi/iniţia a doua tranşă a bursei se va baza pe calitatea Raportului 
Intermediar depus  şi evoluţia pe academică raportată. 

 
- Foaia Matricolă trebuie: 

• să fie o foaie matricolă/adeverinţă oficială pentru semestrul întâi al anului academic   
2009 – 2010;  

• să poarte ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii; 
• să NU fie corectat sau alterat. 
 

- Formularul pentru studierea unei limbi străine trebuie: 

• să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute şi 
să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular; 

• să conţină numele de familie şi prenumele complet, adresa poştală,  ţara de reşedinţă, 
oraşul, e-mail (dacă este cazul) şi număr de telefon (vă rugăm indicaţi prefixul ţării şi a 
judeţului; 

• să conţină numele complet al Universităţii/Institutului de Medicină/Şcolii Medicale, 
Facultăţii, Departamentului şi al specializării, anul de studiu în timpul anului academic; 

• să îl trimită Certificatul/Adeverinţa de Înmatriculare de la Şcoala de Limbi Străine 
selectată.  

Suportul pentru Cursuri de Limbi Străine va fi acordat Studenţilor în bază de concurs, vor fi luate 
în consideraţie situaţia academică, progresul şi motivarea fiecărui aplicant. 
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În anul 2009, studenţii care vor dori să se înscrie la Programul de Studiere a Limbilor Străine vor 
putea depune dosarul în cadrul Programului de două ori pe an: 1) Termen Limită: 30 mai 2009, 
2)  Termen limită: 28 februarie 2010. 
 

Obligatoriu doar  pentru noii aplicanţi 

(iii)   –  Sesiunea de Orientare/Informare 

Noii aplicanţi vor fi invitaţi să participe la sesiunea de orientare din cadrul 
programului. În cursul sesiunii candidaţii vor primi informaţii detaliate cu privire la 
rolul si responsabilităţile lor, precum şi ale Programului REF/SP. Pe parcursul verii 
fiecare candidat va primi o scrisoare care îi va informa în legătură cu detaliile şi locul 
exact de desfăşurare a sesiunii. 

! Participarea la  Sesiunea de Orientare organizată de RHSP este o cerinţă a 
programului. Aplicanţii care NU se conformează acestei cerinţe, NU vor fi 
consideraţi eligibili pentru bursă. 
 

Componenţa de mentorat  
 
Pentru a evita izolarea cât şi ratele înalte de abandon universitar (drop-out) studenţii necesită un 
suport continuu de mentorat. RHP a fondat Asociaţia Doctorilor Rezidenţi în România în vederea 
implementării componentei de mentorat a programului. 
Programul de mentorat va sprijini în sensul dezvoltării profesionale aproximativ: 

• 60 studenţi medicinişti;  
• fiecărui mentor îi vor reveni  câte 2 studenţi, astfel încât aceştia din urmă să poată 

solicita sprijin atât la nivel academic cât şi profeasional;  
• nu în ultimul rînd, scopul mentoratului constă în înfruntarea discriminării faţă de 

studenţii medicinişti romi sau faţă de pacieneţii romi. 
 
Trainingul de Advocay  
 
Componenta Training pentru Advocacy 

Pe lângă bursă, studenţii de diverse nivele cum ar fi asistenţi medicali, moaşe, medici şi doctori 
rezidenţi vor mai beneficia de un sprijin suplimentar. Acesta din urmă este conceput în formă de 
sesiuni de formare şi mentorat.  
 

• În timpul şcolilor de vară anuale, beneficiarii şi posibilii mentori ai acestora vor fi formaţi 
în vederea conştientizării importanţei admiterii şi păstrării identităţii entice cât şi a 
evitării fenomenului de aculturaţie.  

• Un alt scop al sesiunii de advocacy constă în dotarea acestora cu abilităţi de dialog şi 
negociere în scopul pregătirii lor profesionale pentru a activa în calitate de agenţi ai 
schimbării în cadrul comunităţilor din care provin –  inclusiv medierea interculturală.   

• Formarea de advocacy va oferi studenţilor o viziune mai vastă cu privire la chestiunile ce 
ţin de drepturile omului care au un impact asupra sănătăţii comunităţilor de romi şi rolul 
pe care mediatorii sanitari îl pot juca la nivel local, naţional şi internaţional.  

• Şcolile de advocacy oferă oportunitatea stabilirii şi dezvoltării reţelelor şi relaţiilor între 
studenţi.  

 
Scopuri 

• Construirea unei viitoare elite de romi experţi în domeniul sănătăţii publice.  

• Construirea unui grup de experţi romi active în domeniul sănătăţii publice. 

 

Grupul ţintă  
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Studenţi romi beneficiari ai Programului de Burse Medicale pentru Romi şi  mentori medici care 
vor activa în calitate de mentori ai acestora din urmă. 
 

• Orar: August - Septembrie 
• Durata planificată:    7 zile 

 
Curricula de bază: 
1. Dezvoltare personală/consolidare a abilităţilor de leadership a beneficiarilor: 
• elementele de bază ale comunicării; 
• mediere, negociere, management de conflict; 
• dialog inter-cultural;  
• elaborarea unui plan de dezvoltare persponal;  
• time-management; 
• cunoştinţe elementare pentru lucrul cu calculatorul: Windows, Microsoft Office, internet 

şi poştă electronică; 
• elaborarea propunerilor de proiect;  
• cultura romă şi diversitatea romă (grup ţintă: mentori), rolul sănătăţii în cultura romă 

(date cu privire la cunoştinţele comunităţii rome în domeniul sănătăţii, conştientizarea 
elementelor culturale implicate în relaţia existentă între bărbaţii şi femeile de etnie romă 
şi sănătate, date cu privire la starea sănătăţii populaţiei rome) 
 

2. Training de Advocacy: 
- dreptul la sănătate în cadrul drepturilor omului; 
- legislaţia română cu privire sănătate şi prevederi relevante anti-

discriminatorii;  
- chestiuni de sănătate publică; 
- instrumente de bază pentru practici de advocacy, lobby, organizare 

comunitară în sensul promovării schimbării, creării reţelelor sociale şi 
oportunităţilor de participare activă în reţelele UE în vederea 
maximizării practicii de advocacy şi oportunităţilor de schimb de 
informaţii; 

- strategii de advocacy în scopul ameliorării accesului la serviciile de 
sănătate publică;  

- moderarea sesiunilor de formare în sensul prevenirii obstacolelor impuse 
pacienţilor romi în accesul la serviciile medicale de calitate;   

- sensibilizarea comunităţilor rome cu privire la sănătate;   
- lipsa structurilor de protecţie şi promovare a drepturuilor la servicii 

medicale, cum ar fi coduri deontologice pentru lucrătorii medicali, 
hartele cu privire la drepturile pacienţilor, mecanisme de apel de toate 
tipurile, sau birouri pentru drepturile la sănătate (Ombudsman, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Versiunea 
Revizuită a Hartei Europene Sociale). 

 

Procedura de Selecţie: 
Sunt consideraţi eligibili pentru Programul de Burse Medicale pentru Romi aplicanţii care 
întrunesc condiţiile de eligibilitate şi au depus dosarele de aplicare completate adecvat, 
respectând termenele limită stabilite mai sus. Subcomisia de Selecţie a Comisiei de Strategie REF5 
oferă burse în baza valorii calitative a materialelor aplicaţiei, situaţia academică, implicarea 
socială, de asemenea, Juriile Naţionale6 conduc verificări ale scrisorilor de recomandare, a 
evaluărilor şi referinţelor. Subcomisia de Selecţie a Comisiei de Strategie REF selectează cu atenţie 
aplicanţii care se califică pentru Program. 
 
                                                           
5 Subcomisia de Selecţie a Comisiei de Strategie REF este formată din 3-5 membri romi, reprezentanţi din cadrul 
societăţii civile şi a Academiei, cetăţeni din ţările în care se desfăşoară programul, reprezentanţi ai Guvernului  
6 Juriile Naţionale au 3-5 membri, reprezentanţi din cadrul societăţii civile şi a Academiei, cetăţeni din ţările în care 
se desfăşoară programul    
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! Vă rugăm să reţineţi că administraţia Programului de Burse/REF efectuează verificări în cadrul 
procesului de aplicare/ciclului de selecţie prin intermediul contactării universităţilor şi/sau a 
persoanelor de referinţă. 
  
 
Rezultatele Selecţiei 
Programul va anunţa aplicanţii cu privire la decizia finală DOAR LA FINELE procesului de 
selecţie încheiate de către Comisia de Selecţie. Candidaţii selectaţi vor primi prin poştă o 
Scrisoare de Grant care va conţine suma exactă a bursei, termenii şi condiţiile, cât şi informaţia cu 
privire la transferul bancar.  
 
Aplicanţii care nu au fost selectaţi pentru bursă vor primi prin poştă scrisori oficiale de refuz pe 
parcursul lunii decembrie. 
 
Granturile Programului de Burse/ REF 
Bursa Programului de Burse Medicale pentru Romi/REF este menită pentru a acoperi cheltuielile 
de examinare, procurarea de manuale, şi parţial cheltuielile de cazare. Bursa va fi trasnferată în 
două tranşe: 

1. prima săptămână a lunii decembrie 2009 – după recepţioarea Certificatului/Adeverinţei 
de înmatriculare şi  

2. 28 februarie 2010 - după recepţionarea raportului intermediar şi a foii matricole pentru  
primul semestru încheiat.  

Bursele nu vor fi acordate automat pentru următorul an universitar însă pot fi reînnoite în caz că 
anul  universitar precedent a fost încheiat cu succes. 
 

 

 

Vă rugăm să trimiteţi documentaţia completă prin scrisoare recomandată la: 

 

 

 

! Vă rugăm să reţineţi că potrivit procedurilor Programului de Burse/REF candidaţii găsiţi 
vinovaţi pentru trimiterea unor documente falsificate nu vor mai fi luaţi în considerare pentru 
nici un Program finaţat de REF şi OSI.  

Coordonator Naţional: 

Matei Robert 

Instituţia : Centrul de Resurse pentru 

Comunităţile de Romi 

Adresa: Str. Ţebei, nr. 21, Cluj 

Napoca 400305, Romania 

Contact :rmatei@romcenter.ro 


