
 

 

 



R E G U L A M E N T  
DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE 

I.Dispoziții generale 

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile 

actelor legislative și normative în vigoare: Hotărîrea nr.1009 din 

01.09.2006. cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare 

sociale  pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din 

instituţiile  de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, professional tehnic secundar şi persoanele care 

studiază în învăţământul postuniversitar,Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1009  din 1 septembrie 2006,Statutul și Regulamentul 

intern al Colegiului. 

  1.Prezentul Regulament  stabileşte modul şi condiţiile de acordare a 

burselor sociale pentru  elevii din Colegiul de Ecologie  

 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 şi comportament adecvat. 

 3. Bursele reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă  elevilor care 

îşi realizează studiile prin învăţămînt de zi. 

   

 Pentru stabilirea beneficiarilor burselor se constituie o comisie formată 

din: 

 Director 

  Director adjunct 

 Șefii de secții 

 trei studenţi  

Comisia este aprobată de Consiliul de administratie la începutul fiecărui 

an.  

Comisia de rezolvare a contestaţiilor se aprobă pentru fiecare etapă . 

II. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR SOCIALE 

Bursa socială se acordă, la cerere, elevilor înmatriculaţi în Colegiul de 
Ecologie la locurile cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract 



cu achitarea taxei pentru studii, care provin din familii socialmente 
vulnerabile, în funcţie de cota venitului ce revine unui membru al 
familiei. 
Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de elevi:   

 

  - elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată; 

 

  - elevii cu dizabilităţi severe și accentuate; 

  

 - elevii cu deficienţe fizice şi senzoriale; 

  

 -elevii ambii părinţi ai cărora sînt persoane cu dizabilităţi 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.Cernobîl; 

 

 -elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii; 

  

-elevii familişti cu copii. 

 

Pentru a candida la bursa socială, elevii din categoriile menţionate 

urmează să prezinte  semestrial, acte de certificare a situaţiei familiale. 

 

  Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al 

elevilor bursieri autohtoni. 

      

Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Guvern. 

     

 Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este 

întocmită de către  diriginț,şefii de secţie, în urma analizei cererilor 

depuse şi în funcţie de realizările academice ale elevilor. 

 

 Lista nominală se aprobă prin ordinul directorului Colegiului de 

Ecologie. 

    



  Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul directorului 

Colegiului de Ecologie în cazul exmatriculării elevului sau lichidării 

cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei respective. 

    

 Elevii care beneficiază de bursa socială pot candida şi la bursa de studii, 

în condiţii generale. 

Pentru a stabili încadrarea în una din aceste categorii, elevii  sunt 

obligaţi să depună în termenul stabilit  toate documentele doveditoare 

solicitate. 

Comisia va analiza documentele şi va ierarhiza solicitările. 

Lista cu studenţii aprobaţi se afişează.  

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişare. 

Răspunsurile la contestaţii se afişează în termen de 24 de ore de la 

încheierea perioadei de contestaţii. 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI 
SOCIALE 

 Cerere 

 Cota venitului ce revine unui membru al familiei. 

 Document care  constată faptul că elevii  provin din familii 
socialmente vulnerabile 

 Actele de certificare a situației familiale. 

 Adeverinţe medicale (xerox),  pentru elevii sau părinții cu 

grade de dizabilitate . 

 

  

Observaţii: 
 Actele de certificare  sunt valabile doar pentru solicitarea în curs. 

 Dosarele incomplete se resping. 

  
  

 


