
 

Cine este Remus Sime? 

Remus crede că este datoria fiecăruia 
dintre noi să încercăm să dăm ceva înapoi 
comunității în care am crescut și care ne-a 
format. Este inginer IT în Timişoara , 
absolvent al Colegiului Samuil Vulcan 
Beiuş, unul dintre finaliştii maratonului de 
la Viena 2012. Scopul lui Remus Sime 
este de a colecta fonduri pentru acordarea 
de burse elevilor buni la învățătură din 
Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș. 
Bursele lunare sunt destinate elevilor care 
au cel puțin media 9.00 pe anul precedent 
și provin din familii cu venituri modeste.  

Investiţie în viitor 

Remus a început să alerge ca să se 
dezmorțească după statul la birou, pe 
scaun și între patru pereți. „Am găsit un 
refugiu în alergare, iar acum e “viciul” 
care mă ajută să trăiesc frumos. Am simțit 

 

 

   

nevoia să dau sens părții sportive din viața 
mea și am hotărât să alerg cu un scop. Așa 
a apărut ideea de a alerga în scop caritabil. 
În anul 2012 am terminat maratonul din 
Viena, în 2013 am alergat 200 de 
kilometri– Timişoara-Beiuş, iar datorită 
donațiilor susținătorilor mei 15 elevi au 
primit burse anuale, alții 12 au primit 
premii speciale. Anul acesta, prin ștafeta 
Timisoara—Beiuş, împreună cu toți cei 
care au crezut în demersul meu o să ajutăm 
alți elevi buni la învățătură care provin din 
familii modeste. Să investim în educația 
unor tineri e un mod sigur de a îmbunătăți 
viitorul nostru și al României ”-
împărtăşeşte Remus Sime. 

“Este un privilegiu să fiu alături de Remus, 
de elevii colegiului, de cadre didactice şi 
de direcţiune în acest program. Alăturând 
sprijinul social meritocraţiei se crează o 
sinergie necesară educării unor tineri 
valoroşi”, spune Adrian Ciorna, fondator şi 
preşedinte Bunul Samaritean. 

Parteneriatul Remus 
Sime—Asociaţia 
Bunul Samaritean—
C� “Samuil Vulcan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din anul 2013, Remus Sime şi Adrian Ciorna, 
absolvent al Liceului Samuil Vulcan, 
preşedintele asociaţiei Bunul Samaritean 
Beiuş, şi-au unit efortutile şi astfel au 
profesionalizat întregul sistem de acordare 
burse sociale & merit Alerg pentru o cauză. 

Bunul Samaritean are 20 de ani de experienţă 
non profit în care a finanţat educaţia tinerilor 
dezavantajaţi iar din 2010 a gestionat cu 
promoţia 1985 un alt program de burse de 
merit la Colegiu, burse pe discipline de studiu 
acordate în 5 ediţii.   



Despre burse, cuantum şi 
distribuirea lor 

 

• Cuantumul unei burse este de 1.200 ron 
pe anul şcolar 2014-2015 

 

• Vom avea burse de alocat elevilor din 
clasele X-XII care întrunesc cele mai 
multe puncte şi condiţii 
(sunt eligibili elevii cu media peste 
9.00 pe anul şcolar 2013-2014) 
 

• Selecţia va fi făcută de un comitet 
format din Remus Sime, reprezentanţi ai 
asociaţiei Bunul Samaritean, 
reprezentanţi ai C.N. Samuil Vulcan şi 
publicul larg. Finalizarea selecţiei are ca 
termen data de 15 octombrie 2014. 

 

• Elevii selectaţi vor fi anunţaţi în 
perioada 15-20 octombrie 2014  

 

• Distribuirea burselor către elevii 
selectaţi se va face în tranşe, pe 
parcursul anului şcolar, începând din 
octombrie 2014 în baza unui contract de 
sponsorizare 

 

• Sursele autorizate pentru informarea 
elevilor aplicanţi ai burselor sunt 
diriginţii, Asociaţia Bunul Samaritean 
Beiuş, secretariatul CNSV 

 

• Procesul de selecţie este unul 
competitiv, bazat pe un punctaj ce 
măsoară obiectiv situaţia voastră, pe 
recomandarea diriginţilor şi terţilor şi pe 
documentele ce vi se vor specifica în 
formularul cerere. 

Despre depunerea cererilor de 
burse sociale & merit 

 

Elevii cu puţine posibilităţi interesaţi pot să 
acceadă la bursele respective printr-un 
proces astfel: 
 

• Preluarea formularelor de cerere se poate 
face în perioada  8—30 septembrie 
2014, între orele 9:30 şi 14:00 la 
secretariatul CN Samuil Vulcan sau se 
poate descărca de pe pagina de web a 
asociaţiei www.goodsamaritan.ro. 

 
• Termenul limită al depunerii 

formularelor completate este 10 
octombrie 2014, la secretariatul şcolii, 
în plic închis. 

 

• Vă rugăm împărtăşiţi această informaţie 
şi cu alţi elevi în situaţii similare!   

 

Pentru informaţii lămuritoare privitor la 
programul de burse sau completarea 
formularelor ne puteţi contacta la:        

BURSE SOCIALE & 
MERIT“ALERG PE�TRU 

O CAUZĂ” 

 

      
CU ALTRUISM, 
                        PE�TRU  

                           EDUCAŢIE! 

 
Un parteneriat între Remus Sime, 
Asociaţia Bunul Samaritean şi 

C.N. Samuil Vulcan  

Date de contact 
 

Asociaţia Bunul Samaritean 
Email: n.matova-ciorna@bsbeius.ro 

Tel.: 0720 64 22 38 
 

Secretariat C.�. Samuil Vulcan 
Tel.: 0259/322-050 

Email: cnsvbeius@yahoo.com 
 

www.goodsamaritan.ro 
 www.alergpentruocauza.ro 


