Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”
Ediția a VI-a
Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul
Tău!”, ediţia 2019-2020, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA
și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecţiei Sociale din RM.
Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din
Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În
cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale a câte 10.000 MDL. Bursele sunt acordate în
bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii,
cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea
burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de
studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.
Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie
socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar
necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.
Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:
1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;
2) Să posede cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos:
 tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
 tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
 tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul
bursei);
 tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
 tineri cu dizabilităţi.
3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din
instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe
teritoriul RM);
sau
4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2018–2019), care pot
candida pentru reînnoirea bursei;
5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:
 pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere să fie
nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri
cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
 pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III,
media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor socialumaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.
6) Să demonstreze participarea în activităţi academice, extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

Data limită de prezentare a dosarelor: 28 octombrie 2019, până la ora 17:00!
Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.
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Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja
o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară
“Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii pentru
anul de studii 2019-2020!
Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.
Procedura de evaluare şi selecţie:
Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru program şi au
prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către
o Comisie de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit condițiilor de
eligibilitate.
Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formularul de aplicare
completat, precum și documentele solicitate.
Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de
Informaţii Universitare sau pe http://www.eac.md/ro/.
Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă
ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa:
Centrul de Informaţii Universitare
str. A. Puşkin 16
mun. Chişinău, MD 2012
“Burse pentru Viitorul Tău!”
Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate!
Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md.
Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md.
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se
restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
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Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”
Ediția a VI-a
2019-2020
Proiect realizat cu suportul financiar integral al Moldova Agroindbank

FORMULAR DE APLICARE
Categoria: studenții anului I
Date personale şi de contact:

1.

Nume de familie ____________________________________________________________________________________
Prenume
____________________________________________________________________________________
Data naşterii (ziua/luna/anul) ____/____/19____
Sex □ M □ F
Naţionalitatea ____________________
Cetăţenia _____________________________
Adresa de domiciliu permanent
Str. ____________________________________, bloc nr. __________ , ap. _______________
Localitate ______________________, raion _________________________________________
Telefon mobil _______________________, telefon alternativ ____________________________
E-mail (se completează obligatoriu) ___________________________________________________

Informaţie academică:

2.

Denumirea instituţiei de învăţământ superior curentă
_____________________________________________________________________________
Facultatea
_________________________________________________________________________________
Specialitatea
_________________________________________________________________________________
Anul înmatriculării ________________ , grupa universitară ___________________________
Studii în bază de
□ buget □ contract
Denumirea instituţiei de învăţământ preuniversitar absolvită:
Liceu/ Colegiu
__________________________________________________________________________________
Anul absolvirii
________________
Localitatea
__________________________________________________________________________________

3.

Eseu:

Compuneţi un eseu argumentativ (volumul maxim – 2 pagini A4) la una dintre temele propuse.
Textul trebuie să fie tipărit la computer.




Dacă vreai să schimbi lumea, începe de la tine.
Cum vezi universitatea viitorului în Republica Moldova?
Contribuția mea la prosperarea țării.
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4.

Date despre părinţi sau reprezentanţi legali:

Numele, prenumele tatălui
Statut civil (selectați):

_____________________________________________________________________

□ celibatar □ căsătorit □ separat □ divorţat □ văduv □decedat

Studii
________________________________________________________________
Ocupaţie (selectați):
□ salariat
□ întreprinzător
□ cu grad de dizabilitate

□ agricultor
□ liber profesionist

□ şomer
□ pensionar

□

plecat la muncă peste
hotarele RM

Cu ce se ocupă la moment ____________________________________________________________________________

Numele, prenumele mamei
____________________________________________________________________
Statut civil (selectați): □ celibatară □ căsătorită □ separată □ divorţată □ văduvă □decedată
Studii
________________________________________________________________
Ocupaţie (selectați):
:
□ salariată
□ întreprinzătoare
□ cu grad de dizabilitate

□ agricultoare
□ liberă profesionistă

□ şomeră
□ pensionară

□

plecată la muncă peste
hotarele RM

Cu ce se ocupă la moment___________________________________________________________________________
Numele, prenumele tutorelui
__________________________________________________________________
Statut civil (selectați):
□ celibatar □ căsătorit □ separat □ divorţat □ văduv □decedat
Studii
________________________________________________________________
Ocupaţie (selectați):
□ salariat
□ întreprinzător
□ cu grad de dizabilitate

□ agricultor
□ liber profesionist

□ şomer
□ pensionar

□

plecat la muncă peste
hotarele RM

Cu ce se ocupă la moment ____________________________________________________________________________

5.

Necesităţile sociale caracteristice:

Câți copii în total sunt în familie ___________________
Din ei sub 18 ani la întreținerea părinților ______________

Peste 18 ani _________________

! Bifaţi în cazul în care situaţia de mai jos vă caracterizează:

□
□

Dizabilităţi (tipul/ gradul de dizabilitate) precizaţi ____________________________________________________
Orfan

□

Sub tutelă

□

Sub curatelă
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6.

□
□

Situația economică
beneficiez
nu beneficiez

de surse suplimentare de venit, decât cele menţionate în formularul de aplicare şi în documentele
doveditoare prezentate
Dacă beneficiați, indicați sursa:

□ bursă universitară, precizaţi suma ____________
□ salariu propriu, precizaţi suma_______________
□ altă sursă (precizaţi şi indicaţi volumul venitului)
___________________________________________________________________________

7.

Declaraţia veridicităţii informaţiei:

Eu, (nume, prenume) _______________________________________, certific veridicitatea informaţiei prezentate
în acest formular, precum şi în actele anexate, asumându-mi responsabilitatea pentru aceasta și
sunt de acord să aduc la cunoştinţa Centrului de Informaţii Universitare, orice schimbare, pozitivă
sau negativă, ce ţine de situaţia mea academică, socială sau economică, şi mă oblig să respect
condiţiile de participare în program, inclusiv responsabilităţile mele de bursier pe perioada
proiectului.
Data: ___________________________ Semnătura: _________________________________
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Lista de verificare a dosarului de aplicare:
Aranjaţi actele în această ordine. Lista nu se include în dosar.
Consultaţi regulamentul programului înainte de a depune actele!

□ Formular de aplicare completat – formatul nu se modifică (obligatoriu).
□ Eseu la una dintre temele propuse în formular (obligatoriu).
□ Adeverinţa tip A (vezi mostra inclusă în formularul de aplicare). Adeverinţa trebuie să fie semnată
şi ştampilată la decanatul facultăţii din cadrul universităţii, în care este înmatriculat studentul
(obligatoriu).

□
□

Copia xerox a diplomei de bacalaureat/ absolvire a colegiului (obligatoriu).

Copiile xerox a diplomelor/ documentelor doveditoare de participare sau performanţă în diferite
activităţi academice și/sau extracurriculare şi de voluntariat, obţinute începând cu septembrie 2018
și până în prezent, inclusiv în anul curent de studii (dacă este cazul).

□ Actul despre componenţa familiei (obligatoriu).
□ Documentele care confirmă mărimea şi sursa de venit a părinţilor sau a reprezentanţilor legali
pentru anul 2019 (certificate de salariu, declaraţii pe propria răspundere* ş.a.) (obligatoriu).
*În cazul în care nu puteți oferi un document privind venitul neoficial sau lipsa venitului
părinților, precum confirmarea de la Oficiul Forței de Muncă, Primarie, Asistența socială etc.,
părintele în cauză va scrie o declarație sub propria raspundere în care va indica suma
venitului sau lipsa acestuia.

□ Certificatele de şomer a părinţilor sau a reprezentanţilor legali (dacă este cazul).
□ Copie xerox a Carnetului de Pensionar a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, cu indicarea
sumei pensiei primite sau un certificat de la Casa Naţională a Asigurărilor Sociale referitor la
mărimea pensiei primite (dacă este cazul).

□

Copie xerox a Certificatului de confirmare a gradului de invaliditate a părinţilor sau a
reprezentanţilor legali, cu indicarea sumei alocaţiei sau pensiei primite (dacă este cazul).

□ Copie xerox a Certificatului de divorţ al părinţilor (dacă este cazul).
□ Copie xerox a Certificatului de deces al părintelui/părinţilor (dacă este cazul).
□ Adeverinţă ce atestă statutul de copil orfan, cu indicarea sumei pensiei primite (dacă este cazul).
□ Copie xerox a documentelor care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei care
răspunde pentru solicitant, inclusiv certificatul pentru indemnizaţia de tutelă primită (dacă este
cazul).

□ Copie xerox a Certificatului de confirmare a gradului de invaliditate, cu indicarea sumei alocaţiei
sau pensiei primite (pentru tinerii cu dizabilităţi).

□

Copie xerox a Carnetului de Muncă sau Declaraţie pe propria răspundere privind implicarea în
câmpul muncii (dacă este cazul).

□ Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului (obligatoriu).

Termenul limită de depunere a dosarului – 28 octombrie 2019!
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Programul „Burse pentru Viitorul Tău!”
Centrul de Informaţii Universitare

ADEVERINŢA tip A
(pentru studenţii amului I de studii)

Prin prezenta, se adeverește că studentul(a)__________________________________________
își face studiile la (instituția)________________________________________________________
______________________________________________________________________________
anul de studii______grupa__________specialitatea_____________________________________
facultatea______________________________________________________________________
secția________începând cu data de_________________până la data de___________________

□ beneficiază de bursă în valoare de ____________MDL
studii în bază de:

□ buget

sau

sau

□ nu beneficiază de bursă

□ contract în sumă de ________MDL pe an

cazare în căminul universităţii □ beneficiază sau

□

nu beneficiază

Nota medie de la concursul de admitere____________

□

concurs general sau

□ *cota 15%

Decanul facultății:
Nume_________________________________________________________________________
Semnătura_____________________________________________________________________
Data eliberării _______________________
Ștampila:

*cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru
anumite categorii defavorizate de candidaţi.
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