
 



I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. În cadrul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, bursele reprezintă o îndemnizaţie lunară de 

merit ce se acordă semestrial, cu excepţia vacanţei de vară, elevilor înmatriculaţi în colegiu, 

finanţat de la buget şi în bază de contract.  

2. În cadrul instituției, se atribuie următoarele tipuri de burse finanțate din bugetul de stat: 

a) burse de merit; 

b) burse de studii; 

c) burse sociale. 

3. Bursele de merit se acordă elevilor pentru performanțe relevante în activitatea academică și 

extracurriculară. Conform hotărârii Consiliului profesoral, se înaintează un dosar al elevului 

candidat la bursa de merit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

4. Bursele de studii se acordă elevilor în funcție de rezultatele obținute la învățătură. 

5. Bursa socială se acordă elevilor la cerere, în funcție de situația materială a candidatului. 

6. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcție de rezultatele academice ale studenților și 

elevilor în sesiunea de vară, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învățământ. 

7. Bursele de studii și bursele sociale se fixează de două ori pe an, în funcție de rezultatele 

academice ale elevilor la sesiunea de vară și de iarnă, începând cu data de întâi a lunii care urmează 

după sesiunea de examinare. 

8. Elevii care au obţinut scutirea de taxa de studii nu pot fi bursieri ai Colegiului ,,Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

II. ACORDAREA BURSEI DE STUDII 

9. Bursa de studii de accordă la 70 %  din numărul total de elevi bugetari. 

10. Bursa de studii, în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, se acordă elevilor care au promovat 

sesiunea de examinare în termenele stabilite, în funcție de rezultatele academice obținute. 

11. Lista elevilor cărora li se acordă bursă de studii se alcătuiește în ordinea descrescătoare a 

mediei notelor obținute în sesiunea de examinare precedentă/ mediei semestriale, până la 

acoperirea numărului de burse aprobat. Pentru elevii admiși la anul I,  cărora li se acordă bursă de 

studii, lista se alcătuiește în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la admitere. 



12. Media notelor obținute în sesiunea de examinare precedentă/ media semestrială se va calcula 

în baza notelor unităților de curs/disciplinelor prevăzute de planul de învățământ pentru sesiunea 

(semestrul) respectivă, inclusiv notele de la stagiile de practică și unitățile de curs la libera alegere. 

13. În caz de coincidență a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media notelor 

la unitățile de curs/disciplinele de profil, frecvența  elevului, participarea la activitățile 

extracurriculare în cadrul colegiului, situația materială a elevului. 

14. Dacă coincid și aceste condiții, prioritate va avea elevul originar din localitățile rurale. Locul 

de trai se stabilește după viza de reședință permanentă a elevului. 

15. Elevilor, care nu au susținut sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive întemeiate, 

bursa de studii li se  stabilește după promovarea sesiunii amânate, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului. 

16. Nu se acordă bursă de studii elevilor ce se află în concediul academic. 

17. După restabilirea la studii, elevului i se acordă bursă după promovarea sesiunii de examinare, 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

III. ACORDAREA BURSELOR DE MERIT 

18. În învățământul mediu de specialitate, se acordă următoarele tipuri de burse de merit, 

finanțate din bugetul de stat: 

a) Bursa Președintelui Republicii Moldova – 5 burse pentru elevii din învățământul mediu de 

specialitate; 

b) Bursa ,,Gaudeamus” – 20 burse pentru elevii din instituțiile de învățământ mediu de 

specialitate. 

19. Listele candidaților la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea MECC al RM, în baza 

demersului Consiliului profesoral, după cum urmează: 

a) pentru Bursa ,, Gaudeamus” – prin hotărâre de Guvern; 

b) pentru Bursa Președintelui Republicii Moldova – prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova. 

20. Bursele de merit se srtabilesc anual pentru elevii în ultimul an de studii. 

21. Candidatul la bursa de merit va completa, pentru a participa la concursul de selecție, un dosar, 

care va conține: 



 curriculum vitae, ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activități 

extracurriculare pe perioada studiilor în colegiu, abilitățile; 

 certificatul academic vizat la secția studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, 

inclusiv în ultima sesiune; 

 o scrisoare de recomandare din partea Consiliului profesoral; 

 copiile celor mai relevante materiale pe perioada   studiilor, ce atestă participarea la 

conferințe și seminare, concursuri, olimpiade etc.; 

 copiile publicațiilor pe perioada studiilor în colegiu. 

22. Dosarele candidaților se prezintă de către administrația instituției la Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, în direcția de învățământ mediu de specialitate, în termen de cel mult zece 

zile după finalizarea sesiunii de vară, însoțite de o scrisoare semnată de directorul instituției și 

copie a recomandării Consiliului profesoral. 

23. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului. 

24. Elevii care beneficiază de bursă de merit nu pot candida în perioada respectivă la bursa de 

studii. 

IV. ACORDAREA BURSELOR SOCIALE 

25. Bursa socială se acordă, la cerere, elevilor care provin din familii socialmente vulnerabile, care 

nu au obținut bursa de studii. 

26. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de elevi: 

1. elevi orfani, rămași fără îngrijirea părinților, cu statut de copil orfan; 

2. elevi invalizi de gradul I și II; 

3. elevi cu deficiențe fizice și senzoriale; 

4. elevii ai căror părinți ambii sunt invalizi sau pensionari; 

5. elevi ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și 

independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea 

consecințelor avariei de la C.A.E.Cernobâl; 

6. elevii din familiile cu trei și mai mulți copii; 

7. elevii familiști cu copii. 

27. Pentru a candida la bursa socială, elevii  din categoriile menționate urmează să prezinte anual 

sau, după caz, semestrial acte de certificare a situației familiale. 



28. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al studenților bursieri 

autohtoni. 

29. Cuantumul bursei sociale se stabilește de către Guvern. 

30. Lista nominală a candidaților pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către șefii de 

secții și înaintată spre luarea deciziei în cadrul ședinței Consiliului de administrație. 

31. Lista nominală, conform deciziei CA, se aprobă prin ordinul directorului. 

32. Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul directorului în cazul exmatriculării 

elevului. 

V. DISPOZIȚII FINALE 

33. Directorul instituției este responsabil pentru întocmirea corectă a listei nominale a candidaților 

la burse, pentru achitarea burselor la timp și în conformitate cu prezentul Regulament, pentru 

mediatizarea informației privind criteriile specifice și metodologia de acordare a acestora. 

34. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la modul și 

condițiile de acordare a burselor pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din 

instituțiile de învățământ mediu de specialitate și secundar  profesional și persoanele care studiază 

în învățământul postuniversitar (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1009 din           1 septembrie 

2006). 

 

 


