REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR UCIMR

Unul dintre obiectivele principale ale UCIMR este acela de a contribui, în
măsura posibilităţilor financiare, la susţinerea şi promovarea culturii autentice,
a artiştilor români sau străini consacraţi dar şi a tinerelor talente aflate în
afirmare.
În conformitate cu prevederile Articolului nr. 7 punctul D) lit. c) din Statut
UCIMR „stimulează tinerele talente, prin acordarea de burse de studii sau prin
alte forme de sprijin material şi moral” prezentul Regulament de acordare a
Burselor UCIMR stabileşte criteriile şi modalitatea de acordare a burselor.
Categorii de Burse
Art. 1 - UCIMR poate acorda burse tinerilor talentaţi, membri sau nemembri ai
UCIMR, care își pregătesc o carieră în domeniul artei interpretative muzicale.
Bursele acordate de către UCIMR sunt:
a) Bursele de studii “Mircea Cristescu” - se acordă pe perioada
studiilor;
b) Bursele de sprijin - se acordă anual pentru o perioadă de 12
luni calendaristice;
Bursele de studii “Mircea Cristescu” - se acordă pentru susţinerea
tinerilor talentaţi în cadrul activităţii de pregătire şcolară sau profesională.
Acestea pot fi acordate pe perioada desfăşurării studiilor gimnaziale, liceeale,
universitare, postuniversitare sau de specializare muzicală.
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Bursele de sprijin - se acordă pentru susţinerea tinerilor talentaţi
defavorizați. Acest tip de bursă se acordă pe o perioadă de 12 luni, putând fi
prelungită cu aprobarea Consiliului Director.

Criteriile şi modalitatea de acordare a burselor de studii “Mircea Cristescu”
Art. 2 – Pentru acordarea bursei, solicitantul va depune următoarele
documente:
a) Cerere de solicitare a bursei,
b) Memoriu al solicitantului însoțit de documente justificative ale celor
susținute (CD/DVD-uri, diplome nominale, afișe, programe de sală,
fotografii relevante din timpul actului artistic);
c) Adeverință cu rezultatele școlare artistice obținute în ultimul an
școlar/instituție educativă;
d) Adeverință care să ateste calitatea de elev, student, masterand
etc. pentru studii muzicale;
e) Referat intern prin care se propune acordarea bursei.
Art. 2.1 - Pentru solicitanţii care nu sunt membri UCIMR în cadrul dosarului de
solicitare a bursei se vor depune şi două recomandări ale profesorilor sau/și
ale unor personalități marcante ale artei interpretative.
Art. 3 - Aprobarea cererii de bursă se face în urma analizării dosarului
personal care conţine documentele menţionate mai sus.
Art. 4 - Depunerea dosarului pentru Bursa de studii se face cu minimum 30 de
zile înainte de începerea studiilor pentru care se solicită acordarea bursei.
Art. 5 - În cazul în care numărul solicitărilor îl depăşeşte pe cel al numărului
de burse acordate, delimitaterea între solicitanţi se va face pe baza mediei
generale anuale obţinute la instituţia de învăţământ unde solicitantul îşi
desfăşoară activitatea educativă sau pe baza mediei de absolvire.
Art. 6 - Aprobarea cererii de bursă se face de către Consiliul Director în urma
analizării dosarului personal care conţine documentele menţionate mai sus.
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Art. 7 - În urma aprobării cererii de bursă, Consiliul Director al UCIMR emite
Decizia de acordare a bursei. Aceasta va conţine perioada de acordare a
bursei şi cuantumul lunar.
Art. 8 - Plata bursei se face lunar, pentru luna în curs;
Art. 9 - Bursierul va pune la dispoziția UCIMR afișe, programe, CD-uri, DVDuri care să ateste progresele profesionale;
Art. 10 - Bursierul va pune la dispoziția UCIMR, trimestrial, documente care
să dovedească utilizarea corectă a banilor primiți de bursier.
Criteriile şi modalitatea de acordare a burselor de sprijin
Art. 11 - Depunerea solicitării pentru Bursa de sprijin se depune cel mai târziu
la data de 10 decembrie a fiecărui an, pentru anul calendaristic următor.
Art. 12 – Pentru acordarea bursei solicitantul va depune următoarele
documente:
a) Cerere de solicitare a bursei,
b) Memoriu al solicitantului însoțit de documente justificative;
c) Adeverință cu rezultatele școlare artistice obținute în ultimul an
școlar/instituție educativă;
d) Adeverință care să ateste calitatea de elev, student, masterand
etc., pentru studii muzicale;
e) Adeverință de venit a susținătorilor legali;
f) Referat intern prin care se propune acordarea bursei.
Art. 12.1 - Pentru solicitanţii care nu sunt membri UCIMR, în cadrul dosarului
de solicitare a bursei se vor depune şi două recomandări ale profesorilor
sau/și ale unor personalități marcante ale artei interpretative.
Art. 13 - Aprobarea cererii de bursă se face de către Consiliul Director în
urma analizării dosarului personal care conţine documentele menţionate mai
sus.
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Art.14 - În urma aprobării cererii de bursă, Consiliul Director al UCIMR emite
Decizia de acordare a bursei. Aceasta va conţine perioada de acordare a
bursei şi cuantumul lunar.
Art. 15 - În cazul în care numărul solicitărilor îl depăşeşte pe cel al numărului
de burse acordate, delimitaterea între solicitanţi se va face pe baza venitului
net al solicitantului sau pe membru de familie, după caz. Decizia Consiliului
Director este irevocabilă.
Art. 16 - Plata bursei se face lunar pentru luna în curs.
Art. 17 - Bursierul va pune la dispoziția UCIMR afișe, programe, CD-uri, DVDuri care să ateste progresele profesionale;
Art. 18 - Bursierul va pune la dispoziția UCIMR, trimestrial, documente care
să dovedească utilizarea corectă a banilor primiți de bursier.
Sistarea plăţii bursei
Art. 19 - Sistarea plăţii bursei se poate face în următoarele cazuri.
a)
b)
c)
d)
e)

- Lipsa surselor de finanţare;
- Întreruperea studiilor de către bursier;
- Condamnarea definitivă pentru fapte ce îi sunt imputabile;
- Acţiuni care aduc o imagine negativă UCIMR;
- Neîndeplinirea obligațiilor de la art.9,10,17 și 18 din prezentul
Regulament

Art. 19 - Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de
01.01.2013.

Ștefan GHEORGHIU
Președinte
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