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I. CADRUL LEGAL

în baza CODULUI EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, publicat : 24 10 2014 în 
Monitorul Oficial Nr. 319-324, art Nr : 634, data intrării in vigoare : 23.11.2014, cu modificările 
de rigoare:

LP190 din 21.09.17, MQ364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18 
LP191 din 21.07.17, MQ301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17 
HCC7 din 16.02.17. MQ201-213/23.06.17 art. 71: în vigoare 16.02.17 
LP138 din 17.06.16. MQ184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16

în  baza REGULAM ENTULUI -  CADRU cu privire la modul şi condiţiile de acordare a 

burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţământ medical 

şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ 

mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul 

Postuniversitar (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 )

II. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru elevii 

Instituţiei Publice Centrul de excelenţă în energetică şi electronică.

2. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât 

protecţia socială, cât şi stimularea elevilor cu performanţe academice.

3. Instituţia Publică Centrul de excelenţă în energetică şi electronică acordă elevilor burse 

pentru stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale 

şi alte forme de sprijin material.

4. Bursele se acordă elevilor finanţaţi de la bugetul de stat, înmatriculaţi în semestrul curent, 

elevilor cu achitarea taxei de s tu d ii, începând cu semestrul II, în conformitate cu criteriile stabilite 

de actele normative în vigoare.

5. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la 

bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, orientarea sexuală, apartenenţa politică a 

candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate 

conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de 

învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

6. Un student nu poate primi doua tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are 

dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp.
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7. Bursele reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă elevilor care îşi realizează studiile prin

învăţământ de zi.

8. în Instituţia Publică Centrul de excelenţă în energetică şi electronică se atribuie următoarele 

tipuri de burse finanţate din bugetul de stat:

S  burse de merit;

S  burse de studii;

S  burse sociale.

9. Bursele de merit se acordă elevilor din învăţământul mediu de specialitate care au 

performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară.

10. Bursele de studii se acordă elevilor din Instituţia Publică Centrul de excelenţă în 

energetică şi electronică în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

11. Bursa socială se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a candidatului.

12. Acordarea burselor se realizează în limita fondului de burse alocat de la bugetul de stat. 

stabilit în corespundere cu legislaţia în vigoare.

13. Cuantumul şi plafonul de acordare a burselor elevilor se stabileşte de către Guvern. în 

funcţie de numărul total al elevilor care îşi fac studiile cu finanţare bugetară.

14. Elevii din Instituţia Publică Centrul de excelenţă în energetică şi electronică admişi la 

studii cu finanţare bugetară, precum şi elevii admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei 

pentru studii pot pretinde la burse din bugetul de stat dacă realizează integral, în termenele stabilite, 

planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii şi obţin note de promovare.

15. Bursele finanţate din bugetul de stat se repartizează proporţional pe ani de studii, domenii 

de formare profesională (profiluri) şi specialităţi.

16. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice ale elevilor în 

sesiunea de vară, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învăţământ.

17. Bursele de studii şi bursele sociale se fixează de două ori pe an, în funcţie de rezultatele 

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

după sesiunea de examinare.

18. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul secţiilor didactice ale Instituţiei 

Publice Centrul de excelenţă în energetică şi electronică. în scopul asigurării transparenţei acestui 

proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse finanţate din bugetul de stat vor fi implicaţi 

reprezentanţi ai elevilor, sindicatelor elevilor, contabilul şi alţi membri desemnaţi la nivel 

instituţional.

19. Acordarea burselor se realizează prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţământ. în 

baza propunerilor secţiilor didactice.
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20. Bursele finanţate din bugetul de stat se achită până la finalizarea programului elevilor

lunar, cu excepţia vacanţei de vară.

[Pct. 18 modificat prin HG891 din 12.11.13, M 0262-267/22.11.13 art. 1007]

[Pct. 18 modificat prin  IJG l 28 7 din 18.11.08, M 0 2 15-217/05.12.08 art. 133 7]

21. Elevii implicaţi în programe de mobilitate, aprobate de consiliul profesoral, beneficiază de 

burse de studii. Nu pot beneficia de burse de studii elevii implicaţi în programe de mobilitate cu 

acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursa.

22. Achitarea burselor finanţate din bugetul de stat se întrerupe din luna următoare lunii în care 

a fost semnat ordinul de exmatriculare.

22. Instituţia Publică Centrul de excelenţă în energetică şi electronică îşi rezervă dreptul să 

acorde burse sociale şi nominale (bursa consiliului profesoral, bursa unor personalităţi, bursa unor 

organizaţii etc.), care se constituie din mijloace provenite de la prestarea serviciilor cu plată şi alte 

activităţi auxiliare, din sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din 

străinătate.

III. BURSELE DE MERIT

23. în învăţământul mediu de specialitate se acordă următoarele tipuri de burse de merit finanţate 

din bugetul de stat:

S  Bursa Republicii ;

Bursa G uvernulu i;

S  Bursa Preşedintelui;

S  Bursa "Gaudeamus" .

24. Listele candidaţilor la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea Ministerului Educaţiei, 

în baza consiliilor profesorale ale Instituţiei Publice Centrul de excelenţă în energetică şi 

electronica, după cum urmează:

S  pentru Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa "Gaudeamus" - prin hotărâre de 

Guvern;

S  pentru Bursa Preşedintelui Republicii Moldova - prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova.

25. Bursele de merit se stabilesc anual, în ultimul an de studii -  pentru elevii din învăţământul 

mediu de specialitate.

[Pct.25 în redacţia HG891 din 12.11 .13, M 0262-267/22.11.13 art. 1007]

26. Pot candida la bursa de merit elevii care au obţinut în anul precedent de studii o medie a 

notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9, participă la activităţi de cercetare ştiinţifică, 

conferinţe, concursuri etc.
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27. Candidaţii la bursa de merit sunt propuşi consiliului profesoral de către consiliul de

administraţie.

28. Candidaţii la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a participa la concursul de 

selecţie, un dosar, care va conţine:

■/ curriculum vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi 

extracurriculare pe perioada studiilor, aria de interese, abilităţile;

•S certificatul academic vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare 

semestru, inclusiv din ultima sesiune;

S  scrisoare de recomandare din partea secţiei;

■S scrisoare de recomandare din partea consiliului profesoral;

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

conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;

lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din 

ultimii doi ani de studii;

•S alte materiale relevante.

29. Lista candidaţilor la bursa de merit se aprobă de directorul Instituţiei Publice Centrul de 

excelenţă în energetică şi electronică, la propunerea consiliului profesoral.

30. Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educaţiei, în direcţiile/secţiile 

responsabile de învăţământul superior şi mediu de specialitate, în termen de cel mult zece zile după 

finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare semnată de directorul instituţiei şi o copie a 

recomandării consiliului profesoral.

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

32. Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:

S  media notelor;

■S activităţile educaţionale, culturale, sportive;

•f curriculum vitae;

activitatea ştiinţifică;

S  publicaţiile;

■S scrisorile de recomandare.

33. Achitarea burselor de merit, cu excepţia Bursei Preşedintelui Republicii Moldova, se 

efectuează de către fiecare instituţie de învăţământ în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest 

scop.. Bursa Preşedintelui Republicii Moldova se planifică şi se achită de către Ministerul 

Educaţiei.

[Pct.34 în redacţia HG891 din 12.11.13, M 0262-267/22.11.13 art.1007]
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34. Anularea Bursei Republicii, Bursei Guvernului şi Bursei "Gaudeamus", în caz de necesitate.

se efectuează prin hotărâre de Guvern, la propunerea consiliului profesoral, confirmată de către 

Ministerul Educaţiei şi ministerul de resort. Anularea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova se 

face prin decret prezidenţial.

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

studii.

IV. ACORDAREA BURSEI DE STUDII

36. Bursa de studii se acordă elevilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele 

stabilite, în funcţie de rezultatele academice obţinute (numărul de bursieri va constitui 70% din 

numărul total de bugetari).

37. Lista elevilor Instituţiei Publice Centrul de excelenţă în energetică şi electronică, candidaţi 

pentru obţinerea bursei de studii, este întocmită de către şeful de secţie pentru fiecare specialitate 

şi an de studii, cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numărul de elevi din fiecare 

grupă academică, şi confirmată de consiliul de administraţie al instituţiei în prima lună după 

terminarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul 

directorului.

38. Lista elevilor cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a 

mediei notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/mediei semestriale, pînă la acoperirea 

numărului de burse aprobat. Pentru elevii admişi la anul I, lista elevilor cărora li se acordă bursă 

de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la admitere.

39. Media notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/media semestrială se va calcula 

în baza notelor la unităţile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru sesiunea 

(semestrul) respectivă, inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia cursurilor facultative 

(la alegere).

40. In caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media 

notelor la unităţile de curs/disciplinele de profil, frecvenţa elevului, participarea la activităţi 

extracurriculare în cadrul instituţiei de învăţământ, situaţia materială a elevului, participarea la 

activităţi de voluntariat, confirmate prin acte doveditoare.

/:Pcl.41 modificai prin HG891 din 12.11.13, M 0262-267/22.11.13 ari.1007]

41. Dacă coincid şi aceste condiţii, prioritate va avea elevul originar din localităţile rurale. Locul 

de trai se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a elevului. Locul de trai elevilor care n-au 

atins vîrsta de 20 de ani se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a părinţilor.

42. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi şi organizaţii, numărul lor, precum şi 

meritele pentru care se acordă acestea se stabilesc de către conducerea întreprinderii sau
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organizaţiei, în comun cu consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ. Mărimea bursei se indică

în contractul încheiat între părţi.

43. Elevilor care nu au susţinut sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive 

întemeiate, bursa de studii li se stabileşte după promovarea sesiunii amânate, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului.

44. Nu se acordă bursă de studii elevului care se află în conccdiu academic.

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

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

46. în cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de instituţia curativă 

abilitată, eleva care a beneficiat de bursă, după restabilirea la studii primeşte pînă la sesiune bursa 

în mărime integrală.

47. în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, confirmată prin prezentarea 

certificatului eliberat de instituţia medicală abilitată, elevul bursier continuă, în perioada 

respectivă, să primească bursa de studii.

48. Elevul care efectuează studiile cu finanţare din buget, transferat de la altă instituţie de 

învăţământ, poate beneficia de burse începând cu semestrul următor datei de promovare a 

examenelor, diferenţelor stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.

49. Elevul transferat de la o specialitate la alta în cadrul instituţiei de învăţământ beneficiază de 

bursă în condiţiile prezentului Regulament.

50.Bursa consiliului profesoral reprezintă o indemnizaţie lunară acordată elevilor cu 

performanţe academice, din resursele proprii ale instituţiei de învăţămînt. Modalităţile de acordare 

a acestei burse sunt stabilite de consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ.

51. Elevii care beneficiază de burse de studii trebuie să aibă un comportament academic şi civic 

exemplar, să respecte prevederile Regulamentului, precum şi ale celorlalte acte ce reglementează 

activitatea în instituţie.

V. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR SOCIALE

52. Bursa socială se acordă, la cerere, elevilor înmatriculaţi la locurile cu finanţare bugetară, 

precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care provin din familii socialmente 

vulnerabile şi care nu au obţinut bursa de studii, în funcţie de cota venitului ce revine unui 

membru al familiei.

[Pct.54 în redacţia HG891 din 12.11.13, M 0262-267/22 .1 l.13 art. 1007]

53. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii elevi:

[P a .55 alineat în redacţia HG891 din 12.11.13. M 0262-267/22.11.13 an. 100?J
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elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată:

[Pct.55 alineat în redacţia HG891 din 12.11.13, M 0262-267/22.11.13 ar1.1007]

elevii invalizi de gradul I şi II;

elevii cu deficienţe fizice şi senzoriale;

elevii ambii părinţi ai cărora sînt invalizi sau pensionari;

elevii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor 

avariei de la C.A.E.Cernobâl; 

elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii; 

elevii familişti cu copii.

54. Pentru a candida la bursa socială elevii din categoriile menţionate urmează să prezinte 

semestrial acte de certificare a situaţiei familiale.

55. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri 

autohtoni.

56. Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Guvern.

57. Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către şeful 

de secţie, după avizarea actelor de către contabilitatea instituţiei, în urma analizei cererilor depuse 

şi în funcţie de realizările academice ale elevilor. Lista nominală se aprobă prin ordinul directorului 

instituţiei de învăţământ.

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

elevului sau lichidării cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei respective.

59. Elevii care beneficiază de bursa socială pot candida şi la bursa de studii, în condiţii generale, 

dar pot să beneficieze doar de o singură categorie.

60. Elevii con tractier i ,  la ac te le  necesare ,  v o r  a n e x a  şi certif ica tu l de  sa lariu  al păr in ţ i lo r /  e levulu i ,  în 

cazul în ca re  es te  angaja t.

61. Sumele de bani rămase neacordate ca burse la nivelul unei secţii didactice, vor completa 

fondul de burse la nivelul instituţiei şi reciproc.

62. Bursele se sistează în momentul în care elevul bursier este exmatriculat, se retrage de la 

studii sau îşi întrerupe studiile.
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