
APROBAT

Procesul-verbal al şedinţei Senatului

Universităţii Academiei de Ştiinţe atsj 7 â  A I n
Moldovei n 

preşedinte,

REGULAMENT PRIVIND CONDIŢIILE DE ACORDARE A BURSELOR NOMINALE 
STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014. 
(publicat în Monitorul Oficial 24.10.2014), cu prevederile Regulamentului-cadru cu privire la 
modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile 
de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în 
învăţămîntul postuniversitar (Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006) şi 
stabileşte condiţiile de acordare a burselor nominale studenţilor din Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM) cu scopul încurajării acestora în obţinerea performanţelor 
academice, ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi implicarea în activităţi extracurriculare şi de 
voluntariat.

2. Studenţii din cadrul UnAŞM pot beneficia, în condiţiile legii, de burse nominale şi alte forme 
de sprijin material constituite 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.

3. Modalităţile de acordare şi cuantumul burselor (bursa senatului/consiliului profesoral şi alte 
forme) din resursele proprii ale Universităţii sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie în 
limita fondului alocat şi se aprobă de Senat, pot avea caracter permanent (indemnizaţie lunară 
pe întreaga durată a unui semestru) sau ocazional (odată sau de două ori pe an).

4. UnAŞM poate acorda din alocaţii extrabugetare două categorii de burse: pentru performanţe 
ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi pentru activitate extracurriculară şi de voluntariat.

5. Ambele tipuri de burse se acordă studenţilor de la cursurile cu frecvenţă (licenţă, masterat, 
doctorat), indiferent de statutul de şcolarizare a studentului (subvenţionat de la buget sau cu 
taxă).

6. Bursa pentru performanţă se atribuie prin concurs, organizat de Universitate, pentru a 
recompensa şi stimula obţinerea rezultatelor relevante în activitatea ştiinţifică, cultural-artistică 
sau sportivă a studenţilor:
a) bursa pentru performanţă academică se acordă pentru: rezultate academice relevante 
(media generală pe ultimele două semestre să fie de cel puţin 9,5) şi activitate de cercetare 
ştiinţifică (membru în contracte/proiecte de cercetare, premii obţinute la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste recenzate, de ex. 
categoria A, B, C şi/sau cărţi de specialitate);



b) bursa pentru performanţă cultural-artistică se acordă pentru activitate culturală (laureaţi 
ai unor concursuri naţionale sau internaţionale, participanţi la evenimente culturale ca 
reprezentanţi ai Universităţii);
c) bursa pentru performanţă sportivă se acordă pentru: obţinerea de titluri de campioni la 
nivel naţional sau internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al 
Universităţii).

7. A doua categorie de burse - pentru activitate extracurriculară şi voluntariat se acordă 
studenţilor de la toate cele trei cicluri de studii superioare pentru participare şi organizarea de 
proiecte şi evenimente în UnAŞM, activităţi de voluntariat cu caracter social, implicare civică şi 
comunitară, ca reprezentant al UnAŞM.

8. Aceste burse pot fi cumulate cu bursele de performanţă sau de studiu indiferent de forma de
finanţare, dar nu cu cele de ajutor social.

9. Bursele pentru performanţă şi voluntariat pot fi acordate de personalităţi marcante, organizaţii
şi fundaţii naţionale sau internaţionale. La dorinţa donatorilor, aceste burse le pot purta numele.

10. Bursele nominale se acordă în bază de concurs, în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament şi includ ’’Bursa Nizami”, oferită anual pentru aprecierea şi stimularea tinerilor 
cercetători de către Asociaţia Azeră din Republica Moldova, “Bursa Regele Ferdinand” şi 
“Bursa Regina Maria” oferite de Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi 
Principele Radu (http://www.romaniaregala.ro /jurnal/bursele-regale).

11. Modalităţile de acordare şi cuantumul burselor nominale din sponsorizări şi donaţii ale 
persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate sunt stabilite de către donator şi pot 
reprezenta indemnizaţii lunare sau anuale, cu caracter permanent sau temporar/ocazional.

12. Numărul şi tipul burselor nominale nu este limitat.
13. Criteriul general de acordare a burselor prevăzute de prezentul Regulament este reuşita 

academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele stabilite a planului de învăţămînt pentru 
un semestru/an de studii.

14. Criteriile specifice, diferenţiate, de acordare a acestor categorii de burse sunt stabilite cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a celor cuprinse în prezentul regulament, de către 
Comisia de concurs a burselor pe universitate instituită prin ordinul rectorului.

15. în scopul asigurării transparenţei acestui proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse vor 
fi implicaţi reprezentanţi ai studenţilor ciclului I, II, III şi alţi membri desemnaţi la nivel 
instituţional.

16. Comisia de concurs a burselor are următoarele responsabilităţi:
a) propune actualizări ale Regulamentului Universităţii de atribuire a burselor în baza 

propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la acordarea 
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi;

b) propune acordarea burselor pentru performanţă ştiinţifică, cultural-artistică respectiv 
sportivă şi bursă pentru activităţi extracurriculare şi de voluntariat;

c) analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea categoriilor de burse 
prevăzute în prezentul Regulament şi stabileşte lista bursierilor beneficiari;

d) analizează şi soluţionează contestaţiile înaintate;
e) prezintă Consiliului de Administraţie lista nominală a beneficiarilor burselor, care ulterior 

este înaintată Senatului pentru aprobare.
f) identifică noi surse de finanţare a burselor şi mediatizează informaţia.

17. Sunt eligibili pentru concursul Burselor studenţii UnAŞM de la ciclul (I) licenţă (începând cu 
anul II de studii) şi studenţii de la masterat şi doctorat, cu excepţia anilor terminali.

18. Nu sunt eligibili pentru acordare Burselor:
a) studenţii care au beneficiat/ beneficiază în anul dat de studii de alte burse (excepţie bursa de 

studii oferită de la bugetul de stat);
b) studenţii care au beneficiat de aceste categorii de burse în ediţia anterioară a concursului.
c) studenţii implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, 

care include şi bursa.

http://www.romaniaregala.ro


19. Studenţii care au beneficiat de burse de specializare sau de burse de studii în străinătate, 
studenţii sportivi de performanţă precum şi studenţii membri ai unor formaţii artistice şi care au 
primit aprobare pentru prelungirea sesiunii de examene, pot beneficia de burse dacă, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la începutul anului universitar îndeplinesc criteriile specifice 
stabilite pentru acordarea burselor conform Regulamentului.

20. Bursele oferite conform prevederilor Regulamentului, se suspendă pe perioada în care 
beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu 
excepţia studenţilor plecaţi în baza acordurilor bilaterale de schimburi şi a studenţilor plecaţi 
în stagii de practică sau pentru alte activităţi prevăzute în planurile de învăţământ.

21. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material: vârsta, 
sexul, rasa, religia, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la 
organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia RM, numărul de ani 
petrecuţi în alte instituţii de învăţământ superior, studiile efectuate în străinătate, precum şi 
accesul la burse din alte surse decât cele provenite de la bugetul de stat.

22. Dacă criteriile şi planul de acţiuni care au stat la baza acordării bursei nu mai sunt îndeplinite 
de către beneficiarul acesteia, bursa se va suspenda.

23. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor, constituie 
infracţiune care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

II. PROCEDURA DE SELECŢIE A BURSIERILOR

24. Bursele de performanţă şi pentru activităţi extracurriculare şi de voluntariat se atribuie prin 
concurs organizat de universitate.

25. Deschiderea competiţiei anuale de selecţie (de regulă în luna septembrie) şi calendarul de 
desfăşurare al acesteia se anunţă pe site-ul UnAŞM la secţiunea Burse.

26. Procedura de acordare a Bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar 
de concurs care va include cererea şi materiale confirmative ale performanţelor:
I. Cerinţe generale

- cererea argumentată de acordare a bursei;
- planul activităţilor preconizate pentru perioada de acordare bursei;
- curriculum vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu domeniul de interese, abilităţile, cele 

mai relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor universitare;
- o scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultăţii/şcolii doctorale;
- o adeverinţă privind reuşita academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele 

stabilite, a planului de învăţămînt pentru un semestru/an de studii. Media notelor nu mai 
mică de 8,5 pentru domeniile ştiinţelor socio-umaniste şi de 8 pentru domeniile ştiinţelor 
exacte şi ştiinţe ale naturii (nu se referă la cazul solicitării Bursei de performanţă 
academică);

- conduită universitară exemplară.

II. Cerinţe specifice
a) Bursa pentru performanţă academică

- rezultate academice relevante (media generală pe ultimele două semestre să fie nu mai 
mică de 9,5);

- lucrări publicate în reviste recenzate şi/sau cărţi de specialitate;
- comunicări ştiinţifice prezentate de către solicitant, premii obţinute la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice şi olimpiade/concursuri ştiinţifice studenţeşti;
- participare în proiecte de cercetare.

b) Bursa pentru performanţă cultural-artistică
- laureaţi/premianţi ai unor concursuri de activitate social-culturală la nivel naţional/
internaţional;



- documente confirmative privind participarea la evenimente culturale ca reprezentanţi al 
Universităţii;

- implicare activă în organizarea manifestărilor cultural-artistice.
c) Bursa pentru performanţă sportivă

- premii obţinute la competiţii sportive la nivel naţional sau internaţional;
- participări la evenimente sportive ca reprezentant al Universităţii;
- organizarea competiţiilor sportive a studenţilor UnAŞM;
- participare în promovarea modului sănătos de viaţă.

d) Bursa pentru activităţi extracurriculare şi de voluntariat
- activităţi de organizare a diferitor proiecte de management universitar (în structuri de 

autoguvemanţă studenţească);
- organizarea conferinţelor ştiinţifice, ateliere de instruire, seminare informative;
- implicarea activă în evenimente de promovare a UnAŞM;
- activităţi de voluntariat cu caracter civic, de interes comunitar, social, ca reprezentant al 

Universităţii.
27. Dosarele se depun la Secţia studii la data stabilită, care se comunică tuturor 

solicitanţilor.
28. După examinarea dosarului de concurs Comisia de concurs a burselor stabileşte 

clasamentul solicitanţilor la nivel de universitate.
29. Comisia de concurs afişează listele cu studenţii beneficiari de burse, care pot fi contestate în 

termen de 3 zile lucrătoare de la afişare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 ore de la 
încheierea perioadei de contestaţii, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru 
acordarea burselor.

30. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal, semnat de către preşedintele 
Comisiei de concurs a burselor şi este transmis împreună cu clasamentul final al 
candidaţilor Consiliului de Administraţie în cazul burselor oferite de UnAŞM sau 
persoanei/organizaţiei care sponsorizează bursele nominale. Lista candidaţilor la burse se 
aprobă prin ordinul rectorului, la propunerea Consiliului de Administraţie.

III. CONTRACTAREA BURSIERILOR

31. Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract de finanţare valabil pe 
perioada semestrului /anului universitar în care s-a înscris în competiţie.

32. Achitarea burselor reglementate prin acest Regulament se efectuează de către UnAŞM din surse 
extrabugetare în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop sau din sponsorizări şi donaţii ale 
persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate .

IV. OBLIGAŢIILE BURSIERILOR

33. Beneficiarul de bursă prezintă secţiei Studii materiale relevante ale activităţilor realizate (in 
decursul unei săptămâni) pentru a fi examinate şi diseminate.

34. La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă şi pentru activităţi organizatorice şi 
de voluntariat, beneficiarul întocmeşte şi înaintează Secţiei studii dosarul de finalizare a bursei 
care va conţine un raport de activitate pentru perioada respectivă, avizat de Decanul facultăţii. 
La acest raport vor fi anexate toate materialele relevante, de ex. în cazul Bursei de 
performanţă academică: lucrări publicate sau transmise spre publicare, participarea la 
manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice în perioada în care a 
beneficiat de bursă etc.

35. Bursierul prezintă rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o 
conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau face dovada înscrierii cu 
comunicare la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată după încheierea finanţării.



36. Comisia de concurs a burselor evaluează dosarele de finalizare a burselor. Concluziile 
Comisiei se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare, se fac public şi se 
adaugă dosarului de evaluare transmis Consiliului de asigurare a calităţii.

V. DISPOZIŢII FINALE

37. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UnAŞM.
38. Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu survin modificări 

aprobate de către Senatul UnAŞM.


