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D is l o z i j i i  g e n e c t l e

1. Prezentul Regulament stabile§te modul §i conditiile de acordare a burselor pentru studentii 
ciclul I, ciclul II, ciclul III, al Universitatii de Stat de Educate Fizica §i Sport §i este 
elaborat in conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Hotarirea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1009 din 01 septembrie 2006 cu privire la cuantumurile burselor, 
altor forme de ajutoare sociale pentru studentii din institutiile de invatamint superior, elevii 
din institutiile de invatamint mediu de specialitate, secundar profesional §i persoanele care 
studiaza in invatamintul postuniversitar, Hotarirea Guvernului nr.161 din 15.02.2008 cu 
privire la Bursa de excelenta a Guvernului §i Bursa nominala(pe domenii) pentru 
doctoranzi, luind in considerare cadrul normativ pentru instituirea ciclului III, studii 
superioare de doctorat aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014.

2. Acordarea burselor de la bugetul de stat reprezinta o forma de sprijin material vizind atit 
protectia sociala, cit §i stimularea studentilor cu performante academice §i comportament 
adecvat.

3. Studentii ciclul I, ciclul II beneficiaza de urmatoarele tipuri de burse, finantate din bugetul

^  burse de merit;
^  burse de studii;
^  burse sociale.

4. Doctoranzii, ciclul III, in scopul motivarii §i incadrarii in activitatea de cercetare- 
dezvoltare, beneficiaza de urmatoarele tipuri de burse, finantate din bugetul de stat:

a) bursa de studii;

b) bursa de excelenta;

c) bursa nominala.

5. Acordarea burselor se realizeaza in limita fondului de burse alocat de la bugetul de stat, 
stabilit in corespundere cu legislatia in vigoare.

6. Cuantumul §i plafonul de acordare a burselor studentilor ciclului I, ciclului II, ciclul III, se 
stabile§te de catre Guvern, in functie de numarul total al studentilor, care i§i fac studiile cu 
finantare bugetara.

7. Pot candida la burse din bugetul de stat studentii ciclul I si ciclul II, ciclul III, admi§i la 
studii atit cu finantare bugetara precum §i pe baza de contract cu achitarea taxei, care 
realizeaza integral, in termenele stabilite, planul de invatamint pentru un semestru/an de 
studii, obtin note de promovare §i numarul stabilit de credite: 30 - pentru un semestru §i 60 
pentru un an de studii.

8. Bursele finantate din bugetul de stat se repartizeaza proportional numarului de studenti 
care-§i fac studiile, dupa cum urmeaza: pe facultati, pe specialitati, pe ani de studii in 
cadrul fiecarei facultati.

de stat:
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9. Bursele de merit se fixeaza o data pe an, in funcjie de rezultatele academice ale 
studenjilor ciclului I si ciclului II, in sesiunea de vara, incepind cu data de 1 septembrie al 
noului an de invatamint asigurindu-se o rotajie pe facultaji.

10. Bursele de studii si bursele sociale se fixeaza de doua ori pe an, in functie de rezultatele 
academice ale studenjilor ciclului I, ciclului II la sesiunile de vara si de iarna, incepind cu 
data de intii a lunii care urmeaza dupa sesiunea de examinare.

11. Bursele de studii, Bursele de excelenta si Bursele nominale pentru doctoranzi, ciclul III, se 
stabileste pentru un an calendaristic.

12. Selectarea candidajilor la burse se realizeaza in cadrul facultajilor USEFS. In scopul 
asigurarii transparenjei acestui proces, la intocmirea listelor candidajilor la burse finanjate 
din bugetul de stat vor fi implicaji, decanii facultajilor, departamentul studii, secjia 
contabiliate, membrii ai sindicatelor studenjesti si alji membri desemnaji la nivel 
institujional.

13. Acordarea burselor se realizeaza prin ordinul rectorului USEFS, in baza 
propunerilor facultatilor (avizul decanului), sindicatelor studenjesti, coordonat cu secjia 
Contabilitate.

14. Bursele finanjate din bugetul de stat se achita studenjilor ciclul I, ciclul II lunar, pina la 
finalizarea programului, cu excepjia vacanjei de vara, iar studentilor ciclului III pentru 12 
luni.

15. Se permite conducerii USEFS sa acorde burse sociale §i nominale (bursa senatului, bursa 
unor personalitaji, bursa unor organizajii etc.), care se constituie din mijloace provenite 
de la prestarea serviciilor cu plata §i alte activitafi auxiliare, din sponsorizari §i donafii 
ale persoanelor fizice §i juridice, inclusiv din strainatate.

II. BURSELE DE MERIT

16. Burse de merit se acorda studenjilor ciclul I, ciclul II, care au performanje relevante in 
activitatea academica, stiinjifica si extracurriculara.

17. La inceputul fiecarui an universitar, in Universitatea de Stat de Educajie Fizica si Sport 
pot fi acordate urmatoarele tipuri de burse de merit finanjate din bugetul de stat:

a. Bursa Republicii;
b. Bursa Guvernului;
c. Bursa Presedintelui;
d. Bursa „Gaudeamus”.

18. Listele candidajilor la bursele de merit se aproba anual prin Hotarire de Guvern, la 
propunerea Ministerului Educajiei, in baza demersului Senatului USEFS.

19. Pot candida la bursa de merit studenjii USEFS care au objinut in anul precedent de studii 
o medie a notelor la sesiunea de vara nu mai mica de 9 puncte, care au participat la 
activitaji de cercetare stiinjifica, conferinje, concursuri.

20. Candidajii la bursa de merit sint propusi Senatului USEFS de catre consiliul facultajii sau 
consiliul de administrare.

21. Studenjii ciclul I, ciclul II, ciclul III, candidaji la bursa de merit vor completa si vor 
prezenta, pentru a participa la concursul de selecjie, un dosar, care va conjine urmatoarele:
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a. curriculum vitae, ce va cuprinde, in mod obligatoriu, cele mai relevante activitati 
extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilitatile;

b. certificatul academic vizat de decanul facultatii, cu indicarea notei medii pentru 
fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;

a. scrisoare de recomandare din partea consiliului facultatii (extras din procesul-verbal);

c. scrisoare de recomandare din partea senatului universitar (extras din procesul-

d. copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atesta participarea la 
conferinte §i seminare §tiintifice, concursuri, olimpiade etc.;

e. lista publicatiilor §tiintifice cu datele bibliografice complete §i copiile publicatiilor din 
ultimii doi ani de studii (daca a publicat) ;

f. lista performantelor obtinute la competitii sportive.

22. Lista candidatilor la bursa de merit se aproba prin ordinul rectorului, la recomandarea 
Senatului USEFS.

23. Dosarele candidatilor se vor prezenta la Ministerul Educatiei, cu exceptia Bursei 
Senatului, in termen de cel mult zece zile dupa finalizarea sesiunii de vara, insotite de o 
scrisoare semnata de rectorul USEFS §i o copie a recomandarii Senatului (extras din 
procesul-verbal al §edintei senatului).

24. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate in cadrul Ministerului Educatiei.

25. Achitarea burselor de merit, cu exceptia Bursei Pre§edintelui Republicii Moldova, se 
efectueaza in limitele alocatiilor bugetare aprobate in acest scop si in modul stabilit de 
catre Guvern. Bursa Pre§edintelui Republicii Moldova se planifica §i se achita de catre 
Ministerul Educatiei.

26. Anularea Bursei Republicii, Bursei Guvernului §i Bursei "Gaudeamus", in caz de 
necesitate, se efectueaza prin Hotarire de Guvern, la propunerea Senatului USEFS, 
confirmata de catre Ministerul Educatiei. Anularea Bursei Pre§edintelui Republicii 
Moldova se face prin decret prezidential.

27. Bursa senatului reprezinta o indemnizatie lunara acordata semestrial studentilor ciclului I, 
ciclului II , ciclul III cu performante academice, din sursele proprii ale USEFS. 
Cuantumurile acestei burse sunt stabilite de Senatul USEFS.

28. Studentii ciclul I, ciclul II, ciclul III, care beneficiaza de bursa de merit/bursa de 
excelenta, nu pot candida in perioada respectiva la bursa de studii.

29. Bursa de excelenta §i Bursa nominala (pe domenii) pentru doctoranzi se acorda, anual, 
pentru un an calendaristic, doctoranzilor din anii 2 §i 3, cu invatamint la zi, care au 
realizat integral, la data respectiva, planul individual de activitate, au obtinut performante 
academice deosebite §i participa activ la viata sociala a universitatii.

verbal);

III. a c o r d a r e a  b u r s e i  d e  EXCELENTA
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30. Bursa de excelenja si Bursa nominala se aproba anual de catre Guvern, la propunerea 
Consiliului Suprem pentru §tiinja si Dezvoltare Tehnologica al Academiei de §tiinje a 
Moldovei, in baza examinarii dosarelor candidajilor, insojite de demersul consiliului 
stiinjific USEFS cu activitate de doctorat.

31. Bursa de excelenja se acorda doctoranzilor, care:
a) au susjinut examenele de doctorat, conform prevederilor Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului, cu media nu mai mica de

b) au participat cu referate si comunicari la seminare, conferinje si simpozioane 
stiinjifice, organizate de institujia in care isi fac studiile, precum si la cele de 
importanja najionala -  nu mai pujin de 3, si internajionala -  nu mai pujin de 2 
comunicari/publicajii;

c) sint autori (coautori) de brevete de invenjie sau au publicate nu mai pujin de trei 
lucrari stiinjifice, dintre care cel pujin una - in reviste stiinjifice internajionale de 
specialitate.

32. Bursa nominala se acorda doctoranzilor care:
a) au susjinut examenele de doctorat, conform prevederilor Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului, cu media nu mai mica de

b) au participat cu referate si comunicari la seminare, conferinje si simpozioane, 
organizate de institujia in care i§i fac studiile, precum si la cele de importanja 
najionala;

c) sint autori (coautori) de brevete de invenjie sau au publicate nu mai pujin de doua 
lucrari stiinjifice, dintre care cel pujin una - in reviste de importanja internajionala.

33. In cazul in care criteriile de acordare a Bursei de excelenja si Bursei nominale sint 
intrunite de un numar mai mare de candidaji decit numarul burselor oferite, vor fi luate in 
considerare criterii suplimentare: numarul participarilor la reuniuni stiinjifice, numarul 
publicajiilor si valoarea stiinjifica a acestora, participarea, in calitate de membru, in 
asociajii stiinjifice.

34. Presedintele Consiliului stiinjific prezinta pina la 15 noiembrie, anual, comisiilor pe 
domenii, constituite in cadrul secjiilor stiinjifice ale Academiei de §tiinje a Moldovei, 
pentru fiecare candidat in parte fisa de evidenja completata, demersul Consiliului stiinjific 
USEFS cu activitate de doctorat si copiile lucrarilor publicate si a buletinului de identitate 
al candidatului.

35. Comisiile pe domenii examineaza dosarele candidajilor si prezinta, pina la 1 decembrie, 
lista candidajilor Consiliului Suprem. In baza concluziilor comisiilor pe domenii, 
Consiliul Suprem elaboreaza si aproba proiectul de hotarire a Guvernului privind 
acordarea Bursei de excelenja a Guvernului si Bursei nominale pentru doctoranzi si-l 
prezinta Guvernului.

9;

8,5
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36. Bursa de excelenja sau Bursa nominala poate fi retrasa prin hotarire de Guvern, la 
propunerea Consiliului Suprem, bazata pe demersul respectiv Consiliului §tiinjific USEFS 
cu activitate de doctorat, in cazul comiterii de catre doctorand a unor infracjiuni sau 
incalcarii prevederilor statutului institujiei in care i§i face studiile.

37. Pentru doctoranzii anului III achitarea burselor se va sista odata cu finalizarea studiilor de 
doctorat.

IV. ACORDAREA BURSEI DE STUDII

38. Bursa de studii se acorda studenjilor ciclului I, ciclului II, ciclul III care au promovat 
sesiunea de examinare in termenele stabilite, in funcjie de rezultatele academice objinute.

39. Lista studenjilor ciclului I, ciclului II, ciclul III , candidaji pentru objinerea bursei de 
studii, este intocmita de catre decanul facultajii/§eful de departament pentru fiecare 
specialitate §i an de studii, cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numarul de 
studenji din fiecare grupa academica §i confirmata de consiliul facultajii in prima luna 
dupa terminarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului facultajii/consiliului de 
administrare se aproba prin ordinul rectorului USEFS.

40. Lista studenjilor ciclului I, ciclului II, ciclul III, carora li se acorda bursa de studii, se 
intocme§te in ordinea descrescatoare a mediei notelor objinute in sesiunea de examinare 
precedenta (mediei semestriale), pina la acoperirea numarului de burse aprobat. Pentru 
studenjii ciclului I, ciclului II admi§i la anul I, lista se intocme§te in ordinea 
descrescatoare a mediei de concurs la admitere.

41. Media notelor objinute in sesiunea de examinare precedenta (media semestriala) se va 
calcula in baza notelor la unitajile de curs/disciplinele prevazute in planul de invajamint 
pentru sesiunea (semestrul) respectiva.

42. In caz de coincidenja a mediei notelor, se vor lua in considerare urmatorii factori: media 
notelor la unitajile de curs/disciplinele de profil, frecvenja studentului, participarea la 
activitaji extracurriculare in cadrul USEFS, situajia materiala a studentului, participarea la 
activitaji de voluntariat, confirmate prin acte confirmative.

43. Daca coincid §i condijiile p.42, prioritate va avea studentul originar din localitajile rurale. 
Locul de trai se stabile§te dupa viza de re§edinja permanenta a studentului. Locul de trai al 
studenjilor care n-au atins virsta de 20 de ani se stabile§te dupa viza de re§edinja 
permanenta a parinjilor.

44. Studenjilor ciclul I, ciclul II, care nu au susjinut sesiunea de examinare in termenele 
stabilite din motive intemeiate, bursa de studii li se stabile§te dupa promovarea sesiunii 
aminate, in conformitate cu prevederile Regulamentului.

45. Nu se acorda bursa de studii studentului care se afla in concediu academic.

46. Dupa restabilirea la studii, studentului i se acorda bursa doar dupa promovarea sesiunii de 
examinare, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.



REGULAMENT 
CU LRIVIRE LA IMODUIl §I CONDITIILC DIE ACORDARE A 

BURSELOR DE STUDII

RED.: 01

Pagina 7 / 9

47. In cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de institutia curativa 
abilitata, studenta care a beneficiat de bursa, dupa restabilirea la studii primeste pina la 
sesiune bursa in marime integrala.

48. In caz de pierdere temporara a capacitatii de munca, confirmata prin prezentarea 
certificatului eliberat de institutia medicala abilitata, studentul bursier continua, in 
perioada respectiva, sa primeasca bursa de studii, cu exceptia persoanelor aflate in 
concediu academic.

49. Studentul care efectueaza studiile cu finantare din buget, transferat de la alta institute de 
invatamint, precum si studentii transferati de la invatamintul cu frecventa redusa la 
invatamint cu frecventa pot beneficia de burse incepind cu semestrul urmator datei de 
promovare a examenelor, diferentelor stabilite in USEFS, cu conditia indeplinirii 
criteriilor de acordare a burselor.

50. Studentul transferat de la o facultate la alta in cadrul aceleiasi institutii de invatamint 
beneficiaza de bursa din fondul de burse al facultatii la care a fost transferat, in conditiile 
prezentului Regulament.

51. Studentii ciclul I si ciclul II, ciclul III, care urmeaza concomitent doua specializari pot 
beneficia de burse de la bugetul de stat numai la una din ele.

52. Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare sau studentii 
reinmatriculati pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu conditia ca numarul anilor 
in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca 
durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa. 
Realizarea prevederii este posibila numai la prezentarea de catre solicitant, a dovezilor.

IL. TCOCDTCET §I TCHICTCEA BURSELOR SOCIALE

53. Bursa sociala se acorda, la cerere, studentilor ciclul I, ciclul II inmatriculati la locurile cu 
finantare bugetara, precum si in baza de contract cu achitarea taxei, care provin din familii 
socialmente vulnerabile si care nu au obtinut bursa de studii, in functie de cota venitului 
ce revine unui membru al familiei.

54. Pot pretinde la bursa sociala urmatoarele categorii de studenti /elevi:

a. studentii ciclul I, ciclul II cu dizabilitate severa, dizabilitate accentuata;

b. studentii ciclul I, ciclul II invalizi de gradul I si II;

c. studentii ciclul I, ciclul II cu deficiente fizice si senzoriale;

d. studentii ciclul I, ciclul II ambii paring ai carora sint invalizi sau pensionari;

e. studentii ciclul I, ciclul II si ai caror parinti au participat la actiunile militare pentru 
apararea integritatii si independentei Republicii Moldova, in razboiul din Afganistan 
sau la lichidarea consecintelor avariei de la C.A.E.Cernobil;

f. studentii ciclul I, ciclul II si din familiile cu trei si mai multi copii;

g. studentii ciclul I, ciclul II familisti cu copii.
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55. Pentru a candida la bursa sociala, studenjii ciclul I, ciclul II din categoriile menjionate 
urmeaza sa prezinte anual sau, dupa caz, semestrial, acte de certificare a situajiei familiale.

56. Numarul burselor sociale va constitui 10 la suta din numarul total al studenjilor bursieri 
autohtoni.

57. Cuantumul bursei sociale se stabileste de catre Guvern.

58. Lista nominala a candidajilor pentru acordarea bursei sociale este intocmita de catre 
decanul facultajii /seful de secjie, in urma analizei cererilor depuse si in funcjie de 
realizarile academice ale studenjilor . Lista nominala se aproba prin ordinul rectorului 
USEFS.

59. Achitarea bursei sociale este suspendata prin ordinul rectorului in cazul exmatricularii 
studentului sau lichidarii cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei 
respective.

60. Studenjii ciclul I, ciclul II care beneficiaza de bursa sociala pot candida si la bursa de 
studii, in condijii generale.

V. ACORDACEA §I ACHITACEA BUCSELOC SCUDENJILOC 
CACE I§I FAC STUDIILE LE BAZA DE CONTCACT

61. Studenjii ciclului I, ciclului II, ciclul III inmatriculaji pe baza de contract cu achitarea 
taxei pentru studii pot beneficia de bursa de studii din bugetul de stat in condijiile 
prezentului Regulament.

62. Studenjii ciclul I, ciclul II, ciclul III care beneficiaza de bursa pe baza de contract (achitata 
de agentul economic) nu pot beneficia de burse de studii acordate din bugetul de stat, cu 
excepjia burselor de merit si a altor forme de sprijin material si ajutor social, prevazute de 
legislajia in vigoare.

63. Bursa de merit, inclusiv bursa Presedintelui Republicii Moldova, se acorda studenjilor 
ciclul I, ciclul II inmatriculaji pe baza de contract, in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament.

64. Studentii ciclul III, pina la finalizarea programului, precum si studenjii ciclului I, ciclului
II, de la orice an de studii, indiferent de media la concursul de admitere sau in anul 
precedent de studii, pot benefecia de bursa platita de agenjii economici care doresc sa-si 
formeze cadre in USEFS si CNC prin incheierea unui contract intre parji.

65. Contractul incheiat este vizat de rectorul USEFS sau delegatul acestuia. O copie al 
contractului se pastreaza pentru evidenja in secjia Contabilitate USEFS.

66. In contract se vor prevedea:
a) obligatiile agentului economic:

^  sa acorde studentului ciclului I, ciclului II, ciclul III pina la finalizarea programului o 
bursa pe timpul studiilor in condijiile prevazute de prezentul Regulament;

^  sa asigure studentului/masterandului/doctorandul pina la finalizarea programului, in 
perioada studiilor, in funcjie de specificul agentului economic, condijiile necesare
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pentru efectuarea stagiilor de practica de specialitate sau activitajii de cercetare, 
precum §i pentru documentare in vederea elaborarii proiectului tezei/diplomei;

^  sa stabileasca in comun cu studentul/masterandul/doctorandul pina la finalizarea 
programului §i conducerea institujiei de invajamint, in funcjie de necesitajile sale, 
subiectul tezei/diplomei;

^  sa asigure studentului/masterandului/doctorandul pina la finalizarea programului 
incadrarea dupa absolvire intr-o funcjie §i specialitate conform pregatirii, in unitatea §i 
localitatea menjionate in contract;

b) obligatiile studentului/masterandului /doctorandului:
^  sa se pregateasca temeinic pentru objinerea unei inalte calificari profesionale;
^  sa activeze dupa absolvire la agentul economic pentru perioada prevazuta in contract;
^  sa restituie integral sau parjial bursa incasata in cazul in care nu objine in procesul de 

formare profesionala performanjele solicitate de agentul economic sau nu respecta 
termenele de activitate la agentul respectiv, stabilite in contract.

67. Bursa pe baza de contract, acordata de agentul economic in corespundere cu 
aranjamentele dintre parjile contractante, va avea un cuantum lunar nu mai mic decit 
bursa minima de studii prevazuta din buget pentru categoria respectiva.

68. Bursa pe baza de contract se achita §i pe perioada concediului medical, confirmata prin 
certificatul respectiv.

69. Daca numarul studenjilor ciclului I, ciclului II, ciclul III pina la finalizarea programului 
doritori de a incheia contracte cu acela§i agent economic este mai mare decit numarul 
burselor ce se ofera, selectarea acestora se face dupa criteriile stabilite de agentul 
economic, solicitindu-se, daca este cazul, concursul USEFS.

VI. DISPOZIJII FINTLE

70. Decanii facultajilor/ §efii de secjii sint responsabili pentru intocmirea corecta a listei 
nominale a candidajilor la burse, pentru achitarea burselor la timp §i in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament, pentru mediatizarea informajiei privind criteriile 
specifice §i metodologia de acordare a acestora.

71. Cetajenii altor state, bursieri ai Republicii Moldova, sint asiguraji cu burse in 
conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare bilaterala.

72. Potrivit contractului-tip privind realizarea studiilor superioare §i postuniversitare cu 
finanjare bugetara, in cazul exmatricularii studentului/masterandului/doctorandului 
cheltuielile pentru instruire, inclusiv pentru bursa, se restituie conform obligajiunile 
stipulate in contractul de studii, §i calcului privind cheltuielile suportate de universitate 
pentru studii.

73. Prezentul regulament intra in vigoare din data aprobarii la §edinja Senatului USEFS.


