IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE
________________________________________________________________________

INFORMAREA ELEVILOR REFERITOR LA
MODALITATEA DE ACORDARE A BURSELOR
ȘI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
a) La început de an de studii elevii sunt informați cu modul şi condiţiile de acordare a burselor și a altor
forme de sprijin material prin intermediul administrației în cadrul ședinței cu elevii înmatriculați în anul I și
prin intermediul diriginților la primele ore de dirigenție.
b) Listele candidaților pentru obținerea bursei de studii sunt verificate de diriginți și elevi.
c) Lista elevilor-candidaţi pentru obţinerea burselor de studii și sociale, este întocmită de către şeful de
secţie pentru fiecare specialitate şi an de studii, analizată la ședința comisiei pentru acordare a burselor şi
confirmată de consiliul de administraţie în prima lună după finisarea sesiunii de examinare. Decizia
consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul directorului.
d) Ordinul directorului privind acordarea burselor se aduce la cunoștința elevilor prin intermediul
diriginților.

I. Modul de selectare a bursierilor
În conformitate Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006, șeful secției didactice întocmește lista
elevilor-candidaţi pentru obţinerea burselor de merit, de studii și sociale. În prima lună după finisarea
sesiunii de examinare are loc ședința comisiei a IP CEEF pentru monitorizare și acordare a bursei de studii și

bursei sociale, unde se examinează și se aprobă listele nominale a candidaților la bursa de studii și la bursa
socială pentru semestrul următor.

a) Bursa de merit (bursa Președintelui Republicii Moldova și bursa ”Gaudeamus”)
- Bursele de merit se acordă elevilor care au performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi
extracurriculară pentru elevii din ultimul an de studii.
- Candidaţi la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a participa la concursul de selecţie, un
dosar, care va conţine:
curriculum vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi extracurriculare pe
perioada studiilor, aria de interese, abilităţile;
certificatul academic, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
scrisoare de recomandare din partea consiliului elevilor;
scrisoare de recomandare din partea consiliului profesoral;
copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi
seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
alte materiale relevante.
- Lista candidaţilor la bursa de merit se aprobă prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ.
- Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în termen de cel
mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare semnată de directorul instituţiei şi o
copie a recomandării consiliului profesoral.

b) Bursa de studii
- Bursele de studii se acordă elevilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite, în
funcţie de rezultatele academice obţinute.
- Lista elevilor instituţiei de învăţământ, candidaţi pentru obţinerea bursei de studii, este întocmită de
către şeful de secţie pentru fiecare specialitate şi an de studii, şi confirmată de consiliul de administrație al IP
CEEF în prima lună după finisarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului de administraţie se
consemnează prin ordinul directorului.

- Lista elevilor cărora li se acordă bursă de studii se întocmește în ordinea descrescătoare a mediei
notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/mediei semestriale, până la acoperirea numărului de
burse aprobat.
- Pentru elevii admişi la anul I, lista elevilor cărora li se acordă bursă de studii se întocmește în ordinea
descrescătoare a mediei de concurs la admitere.
- În caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media notelor la
unităţile de curs/disciplinele de profil, frecvenţa elevului, participarea la activităţi extracurriculare în cadrul
instituţiei de învăţământ, situaţia materială a elevului, participarea la activităţi de voluntariat, confirmate prin
acte doveditoare. Dacă coincid şi aceste condiţii, prioritate va avea elevul originar din localităţile rurale.

c) Bursa socială
- Bursa socială se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a candidatului.
- Pentru a candida la bursa socială, elevii urmează să prezinte semestrial, acte de certificare a situaţiei
familiale.
- Bursa socială se acordă elevilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite.
- Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri.
- Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către şeful de secţie, în
urma analizei cererilor depuse şi în funcţie de realizările academice ale elevilor. Lista nominală se aprobă
prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ.

II. Acordarea altor forme de sprijin material
a) Secția didactică, până la data de 15 septembrie, definitivează lista elevilor rămaşi (temporar) fără
ocrotire părintească.
b) Contabilitatea efectuează calculele privind necesarul de mijloace financiare pentru plata
indemnizaţiilor.
c) Diriginții informează elevii vizați.

