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PROIECT
Regulamentul intern cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor
pentru elevii in Colegiul Tehnic al UTM
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament reglementează REGULAMENTUL INTERN cu privire
la modul și condițiile de acordare a burselor pentru elevii în Colegiul Tehnic al UTM a fost
elaborat în temeiul:
 HOTĂRÎRE Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor
forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior,
elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi
persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar;
 REGULAMENTUL-CADRU cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor
pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare 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 (Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie
2006).
Art. 2. Prezentul Regulament stabilește modul și condițiile de acordare a burselor
pentru elevii Colegiului Tehnic al UTM, în continuare ’’colegiu”.
Art. 3. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o forma de sprijin material
vizând atât protecția sociala, cit și stimularea elevilor cu performante academice și
comportament adecvat.
Art. 4. Bursele reprezintă o indemnizație lunara ce se acorda elevilor care își
realizează studiile prin învățământ de zi.
Art. 5. In învățământul mediu de specialitate se atribuie următoarele tipuri de burse
finanțate din bugetul de stat:
 burse de merit;
 burse de studii;
 burse sociale.
Art. 6. Bursele de merit se acorda elevilor colegiului care au performante relevante în
activitatea academica și extracurriculară.
Art. 7. Bursele de studii se acorda elevilor colegiului în funcție de rezultatele obținute
la învățătură.
Art. 8. Bursa sociala se acorda elevilor colegiului, la cerere, în funcție de situația
materiala a candidatului.
Art. 9. Acordarea burselor se realizează în limita fondului de burse alocat de la
bugetul de stat, stabilit în corespundere cu legislația în vigoare.
Art. 10. Cuantumul și plafonul de acordare a burselor elevilor se stabilește de către
Guvern, în funcție de numărul total al elevilor, care își fac studiile cu finanțare bugetara.
Art. 11. Pot candida la burse din bugetul de stat elevii admiși la studii cu finanțare
bugetara, precum și elevii admiși la studii pe baza de contract cu achitarea taxei pentru studii
daca realizează integral, în termenele stabilite, planul de învățământ pe semestru/an de studii
și obțin note de promovare.
Art. 12. Bursele finanțate din bugetul de stat se repartizează proporțional pe anii de
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studii și specialități.
Art. 13. Bursele de merit se fixează o data pe an, în funcție de rezultatele academice ale
elevilor la sesiunile de vara, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învățământ.
Art. 14. Bursele de studii și bursele sociale se fixează de doua ori pe an, în funcție de
rezultatele academice ale elevilor la sesiunile de vara și de iama, începând cu data de întâi a
lunii care urmează după sesiunea de examinare.
Art. 15. Selectarea candidaților la burse se realizează pe specialități în cadrul grupelor
academice. În scopul asigurării transparentei acestui proces, la întocmirea listelor candidaților
la burse finanțate din bugetul de stat vor fi implicați reprezentanți ai elevilor (șefii grupelor
academice), sindicatelor elevilor, șefii catedrelor, diriginții și alți membri desemnați la nivel
instituțional.
Art. 16. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal
constituite, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în
străinătate precum și accesul la burse din alte surse.
Art. 17. Acordarea burselor se realizează prin ordinul Rectorului Universității Tehnice
din Moldova în baza propunerilor Consiliului profesoral și conducătorului Colegiului Tehnic
al UTM.
Art. 18. Bursele finanțate din bugetul de stat se achita elevilor lunar, cu excepția
vacantei de vară.
Art. 19. Achitarea burselor finanțate din bugetul de stat se întrerupe din luna următoare
a lunii în care a fost semnat ordinul de exmatriculare.
Art. 20. Se permite acordarea burselor sociale și nominale (bursa consiliului profesoral,
bursa unor personalități, bursa unor organizații etc.) care se constituie din mijloace provenite
de la prestarea serviciilor cu plata și alte activități auxiliare, din sponsorizări și donații ale
persoanelor fizice și juridice, inclusiv din străinătate.
CAPITOLUL II
BURSELE DE MERIT
Art. 21. În învățământul mediu de specialitate se acorda următoarele tipuri de burse de
merit finanțate din bugetul de stat:
 Bursa Președintelui Republicii Moldova - 5 burse;
 Bursa ”Gaudeamus” - 20 burse.
Art. 22. Listele candidaților la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea
Ministerului Educației în baza demersului senatului UTM și consiliului profesoral al
Colegiului Tehnic al UTM, prin hotărâre de Guvern pentru Bursa ”Gaudeamus” și prin
Decretul Președintelui Republicii Moldova pentru Bursa Președintelui Republicii Moldova.
Art. 23. Bursele de merit pentru elevii Colegiului se stabilesc anual în ultimul an de
studii.
Art. 24. Pot candida la bursa de merit elevii care au obținut în anul precedent de studii
o medie a notelor la sesiunea de vara nu mai mica de 9 puncte în domeniu tehnic de studiu și
participa la activități de cercetare științifică, conferințe, concursuri etc.
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Art. 25. Candidații la bursa de merit sunt propuși senatului UTM de către consiliul
profesoral/administrativ al Colegiului Tehnic al UTM.
Art. 26. Elevii candidați la bursa de merit vor completa și vor prezenta, 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, aria de interese,
abilitățile;


certificatul academic vizat la serviciul de studii, cu indicarea notei medii
pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;



o scrisoare de recomandare din partea consiliului profesoral;



copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atesta
participarea la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade
etc.

Art. 27. Lista candidaților la bursa de merit se aproba prin ordinul rectorului
Universității Tehnice din Moldova la propunerea Consiliului profesoral al Colegiului Tehnic
al UTM.
Art. 28. Dosarele candidaților se vor prezenta Ministerului Educației în direcția/secția
responsabila de învățământul mediu de specialitate, în termen de cel mult zece zile după
finalizarea sesiunii de vara, însoțite de o scrisoare semnata de rectorul UTM/directorul
Colegiului Tehnic al UTM și o copie a recomandării Consiliului profesoral.
Art. 29. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului.
Art. 30. Candidații vor fi selectați în baza următoarelor criterii:
 media notelor;


activitățile educaționale, culturale, sportive;



curriculum vitae;



activitatea științifica;



publicațiile;



scrisorile de recomandare.

Art. 31. Achitarea burselor de merit se efectuează de către fiecare instituție de
învățământ în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop.
Art. 32. Anularea bursei de merit - Bursa ’’Gaudeamus”, în caz de necesitate, se
efectuează prin hotărâre de Guvern, la propunerea senatului/consiliului profesoral confirmata
de către Ministerul Educației și ministerul de resort. Anularea Bursei Președintelui Republicii
Moldova se face prin decret prezidențial.
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CAPITOLUL III
ACORDAREA BURSEI DE STUDII
Art. 33. Bursa de studii se acorda elevilor care au promovat sesiunea de examinare în
termenele stabilite, în funcție de rezultatele academice obținute, au respectat toate normele
stabilite de către Codul de Onoare al elevilor colegiului și pe parcursul semestrului nu au
înregistrat mai mult de 20 de ore nemotivate.
Art. 34. Lista elevilor Colegiului Tehnic al UTM candidați pentru obținerea bursei de
studii, este întocmită de către directorul instituției date pentru fiecare specialitate și an de
studii, cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numărul de elevi din fiecare grupa
academica și confirmat de consiliul de administrate al colegiului în prima luna după
terminarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului de administrate al Colegiului Tehnic și a
directorului instituției date se aproba prin ordinul rectorului UTM.
Art. 35. Lista elevilor cărora li se acorda bursa de studii se întocmește în ordine
descrescătoare a mediei notelor obținute în sesiunea de examinare precedenta/mediei
semestriale până la acoperirea numărului de burse aprobat. Pentru elevii admiși la anul I, lista
elevilor cărora li se acorda bursa se întocmește in ordinea descrescătoare a mediei de concurs
la admitere.
Art. 36. Media notelor obținute în sesiunea de examinare precedenta/mediei semestriale
se va calcula în baza notelor la disciplinele prevăzute în planul de învățământ pentru sesiunea
(semestrul) respectiva, inclusiv notele de la stagiile de practica, cu excepția cursurilor
facultative (la alegere).
Art. 37. În caz de coincidenta a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii
factori: media notelor la disciplinele de profil, frecventa elevului, participarea la activități
extracurriculare în cadrul colegiului, situația materiala a elevului.
Art. 38. Daca coincid și aceste condiții, prioritate va avea elevul originar din localitățile
rurale. Locul de trai se stabilește după viza de domiciliu a elevului.
Art. 39. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi și organizații, numărul lor,
precum și meritele pentru care se acorda acestea se stabilesc de către conducerea întreprinderii
sau organizației, în comun cu consiliul profesoral al colegiului. Mărimea bursei se indica în
contractul încheiat între părți.
Art. 40. Elevii 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.
Art. 41. Nu se acorda bursa de studii elevului ce se afla în concediu academic.
Art. 42. După restabilirea la studii, elevului i se acorda bursa după promovarea sesiunii
de examinare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 43. În cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de instituția
curativa abilitata, eleva care a beneficiat de bursa, după restabilirea la studii primește până la
sesiune bursa în mărime integrală.
Art. 44. În caz de pierdere temporara a capacitații de munca, confirmată prin
prezentarea certificatului eliberat de instituția medicala abilitata, elevul bursier continua, în
perioada respectiva, să primească bursa de studii.
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Art. 45. Elevul care efectuează studiile cu finanțare din buget, transferat de la altă
instituție de învățământ poate beneficia de burse începând cu semestrul următor după
susținerea examenelor de promovare, diferențelor stabilite, cu condiția îndeplinirii criteriilor
de acordare a burselor.
Art. 46. Elevul transferat de la o specialitate la altă beneficiază de bursa în condițiile
prezentului Regulament.
Art. 47. Bursa Consiliului profesoral reprezintă o indemnizație lunara acordata
semestrial elevilor cu performante academice, din resursele proprii ale colegiului. Modalitățile
de acordare sunt stabilite de consiliul profesoral al colegiului.
CAPITOLUL IV
ACORDAREA ȘI ACHITAREA BURSELOR SOCIALE
Art. 48. Bursa socială se acordă, la cerere, elevilor care provin din familii social
vulnerabile, înmatriculați la locurile finanțate din resursele bugetare ale colegiului, care nu au
obținut bursa de studii și au reușită suficienta la studii, în funcție de cota venitului ce revine unui
membru al familiei.

Art. 49. Pot pretinde la bursa sociala următoarele categorii de elevi:
 elevii orfani și elevii rămași fără îngrijirea părinților, cu statut de copil
orfan;
 elevii invalizi de gradul I și II;
 elevii cu deficiente fizice și senzoriale;
 elevii ambii părinți ai cărora sânt invalizi sau pensionari;
 elevii 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. Cernobîl;
 elevii din familiile cu trei și mai mulți copii;
 elevii familiști cu copii.
Art. 50. Pentru a Candida la bursa sociala, elevii din categoriile menționate urmează să
prezinte anual/semestrial acte de certificare a situației familiale.
Art. 51. Numărul burselor sociale va constitui 10 la suta din numărul total al elevilor
bursieri autohtoni.
Art. 52. Cuantumul bursei sociale se stabilește de Guvern.
Art. 53. Lista nominala a candidaților pentru acordarea bursei sociale este întocmită de
către Consiliul administrativ al colegiului în urma analizei cererilor depuse și în funcție de
realizările academice ale elevilor. Lista nominala se aproba prin ordinul Rectorului UTM.
Art. 54. Achitarea bursei sociale este suspendata prin ordinul rectorului în cazul
exmatriculării elevului sau lichidării cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei
respective.
Art. 55. Elevii care beneficiază de bursa sociala pot Candida la bursa de studii, în
condiții generale.
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CAPITOLUL V
ACORDAREA ȘI ACHITAREA BURSELOR ELEVILOR
CARE ÎȘI FAC STUDIILE PE BAZA DE CONTRACT
Art. 56. Elevii înmatriculați pe baza de contract cu achitarea taxei pentru studii pot
beneficia de bursa de studii din bugetul de stat în condițiile prezentului Regulament.
Art. 57. Elevii care beneficiază de bursa pe baza de contract nu pot beneficia de burse
de studii acordate de colegiu din bugetul de stat, cu excepția burselor de merit și a altor forme
de sprijin material și ajutor social, prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 58. Bursa de merit, inclusiv bursa Președintelui Republicii Moldova, se acorda
elevilor înmatriculați pe baza de contract în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
Art. 59. Elevii de la orice an de studii, indiferent de media la concursul de admitere sau
în anul precedent de studii, pot încheia contracte cu agenții economici care doresc să -si
formeze cadre în colegiu, prin care se obliga să activeze după absolvire, pentru perioada
determinate prin contract, la agentul economic respectiv. Agentul economic, la rândul să u, se
obliga să plătească elevului bursa, în conformitate cu performatele obținute pe parcursul
studiilor, prin încheierea unui contract între părți.
Art. 60. Contractul încheiat este vizat de directorul colegiului. Un exemplar al
contractului se păstrează pentru evidenta la secretariatul colegiului.
Art. 61. În contract se vor prevedea:
a) obligațiile agentului economic:
 să acorde elevului o bursa pe timpul studiilor în condițiile prezentului
Regulament;
 să asigure elevului, în perioada studiilor, în funcție de specificul agentului
economic, condițiile necesare pentru efectuarea stagiilor de practica de
specialitate sau activității de cercetare, precum și pentru documentarea în
vederea elaborării proiectului tezei de diploma;
 să stabilească în comun cu elevul și conducerea colegiului, în funcție de
necesitățile să le, subiectul tezei de diplomă;

Șeful CEAC,

Director,
Colegiul TEHNIC al UTM

al Colegiului TEHNIC al UTM
Conf.univ.dr.ing.

VENGHER Dumitru

GORDELENCO Pavel

__________________________________________________________________________
6 din 6

