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I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabilește modul și condițiile de acordare a burselor și a ajutoarelor
sociale pentru studenții Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în
continuare Universitate) ciclul I și ciclul II, este elaborat în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1009 din 01 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor,
soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de
învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar
nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul
postuniversitar” și modificărilor ulterioare.
2. Acordarea burselor de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât
protecția socială, cât și stimularea studenților cu performanțe academice.
3. Universitatea atribuie următoarele tipuri de burse și ajutoare sociale din bugetul de stat:
• Burse de merit;
• Burse nominale;
• Burse de studii;
• Burse sociale;
• Ajutor social.
4. Cuantumul și plafonul de acordare a burselor studenților Universității se stabilește de
către Guvern, în funcție de numărul total al studenților, care își fac studiile cu finanțare
bugetară. Bursele reprezintă o indemnizație lunară ce se acordă studenților care își
realizează studiile la învățământul cu frecvență.
5. Pot candida la burse din bugetul de stat studenții ciclului I și ciclului II, admiși la studii
cu finanțare bugetară și cei admiși pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii,
care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învățământ pentru un
semestru/an de studii și obțin note de promovare și numărul stabilit de credite: 30 pentru
un semestru și 60 pentru un an de studii.
6. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în sesiunea de vară, în funcție de rezultatele
academice ale studentului ciclului I și ciclului II, performanțele relevante în activitatea
academică, științifică și extracurriculară. Acordarea bursei de merit începe cu data de 1
septembrie al noului an de învățământ.
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7. Bursele nominale sunt acordate de Universitate din mijloace provenite de la prestarea
serviciilor cu plată și alte activități auxiliare, din sponsorizări și donații ale persoanelor
fizice și juridice, inclusiv din străinătate.
8. Bursele de studii se acordă studentului ciclului I și ciclului II în funcție de rezultatele
obținute la învățătură.
9. Bursele sociale se acordă studentului ciclului I și ciclului II, la cerere, în funcție de
situația socială și materială a candidatului.
10. Ajutoarele sociale se acordă studentului ciclului I și ciclului II, la cerere, în următoarele
situații: în caz de deces a unui membru al familiei (soț, soție, copil) sau a unui părinte;
pentru tratament (boli incurabile, tratament chirurgical costisitor etc.); pentru
maternitate/paternitate; pentru rechizite și îmbrăcăminte.
11. Acordarea burselor și ajutoarelor sociale se realizează în limita fondului de burse alocat
de la bugetul de stat, stabilit în corespundere cu legislația în vigoare.
12. Bursele finanțate din bugetul de stat se repartizează proporțional pe ani de studii,
conform planului de înmatriculare cu finanțare bugetară la fiecare program de studii/
domeniu de formare profesională.
13. Bursele de studii, bursele nominale și bursele sociale se stabilesc de două ori pe an, în
funcție de rezultatele academice ale studentului ciclului I și ciclului II, la sesiunile de
vară și de iarnă, începând cu data de întâi a lunii care urmează după sesiunea de
examinare.
14. Selectarea și repartizarea candidaților la burse se realizează în cadrul facultăților
Universității. În scopul asigurării transparenței acestui proces, la întocmirea listelor
candidaților la burse finanțate din bugetul de stat vor fi implicați reprezentanți ai
studenților ciclului I și ciclului II, sindicatului studențesc și reprezentanți ai Direcţiei
economico-financiară şi gestionare, Direcției Management Academic și Asigurarea
Calității.
15. Acordarea burselor se realizează prin ordinul rectorului Universității, în baza
demersurilor facultăților.
16. Bursele finanțate din bugetul de stat se achită studentului lunar, cu excepția vacanței de
vară.
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17. Studentul implicat în programe de mobilitate academică, aprobate de Senatul
Universității, beneficiază de burse de studii.
18. Nu poate beneficia de burse de studii studentul implicat în programe de mobilitate
academică cu acoperire financiară în formă de granturi, care include și bursa.
19. Achitarea burselor finanțate din bugetul de stat se întrerupe din luna imediat următoare
semnării ordinului de exmatriculare.
20. Cetățenii altor state, studenți ai Universității încadrați în mobilități academice, sunt
asigurați cu burse în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare bilaterală.

II. ACORDAREA BURSELOR DE MERIT
21. Universitatea acordă următoarele tipuri de burse de merit finanțate din bugetul de stat:
 Bursa Republicii;
 Bursa Guvernului;
 Bursa Președintelui Republicii Moldova.
22. Listele candidaților la bursele de merit se aprobă anual prin hotărâre de Guvern, la
propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în baza demersului Senatului
Universității.
23. Cuantumul burselor instituite conform punctului 7 al prezentului Regulament nu va
depăși mărimea Bursei Guvernului.
24. Bursele de merit se stabilesc anual, după cum urmează:
 începând cu semestrul III - pentru studenții ciclului I, licență care studiază în
programe cu durata de studii de trei ani;
 începând cu semestrul V - pentru studenții ciclului I, licență care studiază în
programe cu durata de studii de patru ani;
 începând cu semestrul III - pentru studenții ciclului II, master care își fac studiile în
programe de masterat cu 120 credite.
25. Pot candida la bursa de merit studenții care au obținut în anul precedent de studii o medie
a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte la profil real și, respectiv, nu mai
mică de 9,5 puncte în alte domenii de studiu, participă la activități de cercetare științifică,
conferințe, concursuri etc.
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26. Candidații la bursa de merit sunt propuși Senatului Universității de către Consiliile
facultăților.
27. Studenții ciclului I și ciclului II, candidați la bursa de merit, vor completa și prezenta,
pentru a participa la concursul de selecție, un dosar, care va conține următoarele:
 curriculum vitae, ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activități
extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilitățile și
competențele;
 certificatul academic vizat de decanul facultății, cu indicarea notei medii pentru
fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 o scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultății (extras din procesulverbal);
 o scrisoare de recomandare din partea Senatului Universității (extras din procesulverbal);
 copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la
conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade etc.;
 lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor
din ultimii doi ani de studii;
 alte materiale relevante.
28. Lista candidaților la bursa de merit se aprobă prin ordinul rectorului Universității, la
decizia Senatului.
29. Dosarele candidaților se prezintă la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în direcția
învățământ superior, în termen de cel mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară,
însoțite de o scrisoare semnată de rectorul Universității şi o copie a recomandării
Senatului (extras din procesul-verbal al ședinței Senatului privind aprobarea candidaților
la burse și lista acestora).
30. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării.
31. Candidații vor fi selectați în baza următoarelor criterii: media notelor; activitățile
educaționale, culturale, sportive; curriculum vitae; activitatea științifică; publicațiile
realizate; scrisorile de recomandare.
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32. Achitarea burselor de merit, cu excepția Bursei Președintelui Republicii Moldova, se
efectuează în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop și în modul stabilit de
către Guvern. Bursa Președintelui Republicii Moldova se planifică și se achită de către
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
33. Studenții care beneficiază de bursă de merit nu pot candida, în perioada respectivă, la
bursa de studii.

III. ACORDAREA BURSELOR NOMINALE
34. Universitatea acordă următoarele burse nominale:
 Bursa Senatului;
 Bursa Ion Creangă;
 Bursa Grigore Vieru;
 Bursa Alexandru Plămădeală.
35. Bursele nominale se acordă pentru un semestru de studii după cum urmează:
 începând cu semestrul III - pentru studenții ciclului I, care studiază în programe cu
durata de studii de trei ani;
 începând cu semestrul V - pentru studenții ciclului I, care studiază în programe cu
durata de studii de patru ani;
 începând cu semestrul III - pentru studenții ciclului II, care își fac studiile în
programe de masterat cu 120 credite.
36. Pot candida la bursă nominală studenții care au obținut în sesiunea precedentă o medie a
notelor nu mai mică de 9 puncte la profil real și nu mai mică de 9,5 puncte în alte
domenii de studiu. Candidații sunt propuși pentru ordin de către Consiliul facultății.
37. Cuantumul burselor nominale se stabilește de Senatul Universității, dar nu poate fi mai
mic decât mărimea bursei de studii de categoria I și nu poate depăși mărimea Bursei
Guvernului.
38. Candidații la bursa nominală vor completa și prezenta, pentru a participa la concursul de
selecție, un dosar, care va conține următoarele:
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 curriculum vitae, ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activități
extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilitățile și
competențele;
 certificatul academic vizat de decanul facultății, cu indicarea notei medii pentru
fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 o scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultății (extras din procesulverbal);
 copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la
conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade etc.;
 lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor
din ultimii doi ani de studii;
 alte materiale relevante.
39. Candidații la bursa nominală sunt propuși de către Consiliile facultăților.
40. Dosarele candidaților la bursa nominală sunt evaluate de către Comisia educație și
asigurarea calității din cadrul Senatului instituției.
41. Candidații vor fi selectați în baza următoarelor criterii: media notelor; activitățile
educaționale, culturale, sportive; curriculum vitae; activitatea științifică; publicațiile
realizate; scrisorile de recomandare.
42. Lista candidaților la bursa nominală se aprobă prin ordinul rectorului Universității, la
decizia Senatului.

IV. ACORDAREA BURSELOR DE STUDII
43. Bursele de studii se acordă studenților care au promovat sesiunea de examinare în
termenele stabilite, în funcție de rezultatele academice obținute.
44. Lista studenților Universității, candidați pentru obținerea bursei de studii, este întocmită
de către comisia facultății pentru fiecare specialitate și an de studii, cu respectarea
cuantumului stabilit de Guvern din numărul de studenți din fiecare grupă academică.
Listele preventive ale candidaților la burse vor fi făcute publice (afișate la facultate) nu
mai târziu de 12 septembrie, și, respectiv, 12 februarie, anual, pentru contestații. Listele
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finale ale candidaților la burse sunt făcute publice nu mai târziu de 15 septembrie și 15
februarie anual.
45. Lista candidaților la burse de studii se aprobă prin ordinul rectorului, la recomandarea
decanatului facultății.
46. Plafonul de acordare a burselor de studii se stabilește la nivel de 70 la sută din numărul
studenților autohtoni, înmatriculați la studii la învățământ cu frecvență, conform planului
de înmatriculare cu finanțare bugetară la fiecare specialitate/domeniu de formare
profesională.
47. Alocațiile pentru bursele de categoria I vor constitui 10 la sută, iar pentru bursele de
categoria a II-a - 20 la sută și respectiv a III-a, 70 la sută din alocațiile bugetare,
prevăzute în acest scop.
48. Cuantumul bursei de studii pentru studenții de la programele de studii din domeniul
Științe ale educației se majorează cu 20 la sută față de mărimea bursei prin Hotărâre de
Guvern. Cuantumul bursei de studii pentru studenții din ultimul an de învățământ de la
programele de studii din domeniul Științe ale educației se majorează cu 40 la sută față de
mărimea bursei prevăzută prin Hotărâre de Guvern.
49. Lista studenților cărora li se acordă bursa de studii se alcătuiește în ordinea
descrescătoare a mediei notelor obținute în sesiunea de examinare precedentă/ mediei
semestriale, până la acoperirea numărului de burse aprobat. Pentru studenții admiși la
anul I, lista bursierilor se alcătuiește în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la
admitere.
50. Media notelor obținute în sesiunea de examinare precedentă/media semestrială se va
calcula în baza notelor la unitățile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învățământ
pentru semestrul respectiv, inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepția unităților
de curs (la alegere).
51. În caz de coincidență a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media
notelor la unitățile de curs/disciplinele de specialitate, frecvența studentului, participarea
acestuia la activități extracurriculare în cadrul Universității, situația materială a
studentului.
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52. Dacă coincid și condițiile prezentate în punctele 50 și 51, prioritate va avea studentul
originar din localitățile rurale. Locul de trai se stabilește după viza de reședință
permanentă a studentului. Locul de trai al studenților care n-au atins vârsta de 20 de ani
se stabilește după viza de reședință permanentă a părinților.
53. Studenții bursieri ai diverselor organizații, cu excepția celor sportive, nu beneficiază de
bursă de studii din contul mijloacelor bugetare ale Universității.
54. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi și organizații, numărul lor, precum și
meritele pentru care se acordă acestea se stabilesc de către conducerea întreprinderii sau
organizației, în comun cu Senatul Universității. Mărimea bursei se indică în contractul
încheiat între părți.
55. Studenților ciclului I și ciclului II, 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.
56. Nu se acordă bursa de studii studentului care se află în concediu academic. După
restabilirea la studii, studentului i se acordă bursă doar după promovarea sesiunii de
examinare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
57. În cazul concediului de îngrijire a copilului, confirmat prin ordinul rectorului, studenta
care a beneficiat de bursă, după restabilirea la studii primește până la sesiune bursa în
mărime integrală.
58. În caz de pierdere temporară a capacității de studii, confirmată prin prezentarea
certificatului eliberat de instituția medicală abilitată, studentul bursier continuă, în
perioada respectivă, să primească bursa de studii.
59. Studentul care efectuează studiile cu finanțare bugetară, transferat de la altă instituție de
învățământ, precum și studenții transferați de la învățământul cu frecvență redusă la
învățământ cu frecvență pot beneficia de burse, începând cu semestrul următor datei de
promovare a examenelor, diferențelor stabilite de Universitate, cu condiția îndeplinirii
criteriilor de acordare a burselor.
60. Studentul transferat de la o facultate la alta în cadrul Universității beneficiază de bursă în
condițiile prezentului Regulament.
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61. Studenții care urmează concomitent două programe de studii pot beneficia de bursă de la
bugetul de stat numai la unul din ele, învățământ cu frecvență la zi. Absolvenții cu
diplomă de licență care urmează o a doua specialitate sau studenții reînmatriculați pot
beneficia de bursă de la bugetul de stat, cu condiția ca numărul anilor în care au
beneficiat de bursă să nu depășească numărul anilor de studii prevăzut ca durată de
școlarizare la programul de la care urmează să beneficieze de bursă. Realizarea prevederii
este posibilă numai la prezentarea dovezilor de către solicitant.

V. ACORDAREA BURSELOR SOCIALE
62. Bursa socială se acordă, la cerere (conform anexei nr. 1), studenților ciclului I și ciclului
II, care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcție de cota venitului ce revine
unui membru de familie, studenților înmatriculați în învățământul superior la locurile cu
finanțare bugetară, precum și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, din
resursele bugetare ale Universității.
63. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenți:
 studenții ciclului I, care până la împlinirea vârstei de 18 ani, dețineau statutul de
copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire
părintească;
 studenții ciclului I și ciclului II cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată, cu
deficiențe fizice şi senzoriale;
 studenţii ciclului I, care au părinți cu dizabilități/pensionari/divorțați sau cu un
singur părinte;
 studenţii ciclului I ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea
integrității şi independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan, la
lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl sau militarii participanţi la
operaţiunile militare postconflict cu caracter umanist în Irak;
 studenții ciclului I din familii cu trei și mai mulți copii;
 studenţii ciclului I, care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcție de
cota venitului ce revine unui membru de familie (cu venituri lunare situate sub
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nivelul prevăzut de minimul de existență stabilit anual de Biroul Național de
Statistică al Republicii Moldova);
 studenții ciclului I, ambii părinți ai cărora sunt pedagogi;
 studenții ciclului I și ciclului II, cu statut de părinte solitar;
 studenții ciclului II, care au în îngrijire copii cu dizabilități severe, dizabilități
accentuate, cu deficiențe fizice şi senzoriale;
 studenții ciclului I familiști cu copii.
64. Pentru a candida la bursa socială, studenții din categoriile menționate urmează să prezinte
semestrial, acte de certificare a situației familiale.
65. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al studenților bursieri
autohtoni ai ciclului I și ciclului II.
66. Cuantumul bursei sociale se stabilește de către Guvern.
67. Lista nominală a candidaților pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către
structurile de autoguvernanţă studențească (consiliul studențesc, biroul sindical
studențesc), în colaborare cu decanul facultății, în urma analizei cererilor depuse, a
actelor prezentate (conform anexei nr. 2) și în funcție de realizările academice ale
studenților. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului Universității.
68. Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul rectorului în cazul exmatriculării
studentului sau lichidării cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei
respective.
69. Studenții care beneficiază de bursa socială pot candida și la bursa de studii, în condiții
generale.
VI. ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE
70. Universitatea acordă, la cerere, studenților patru categorii de ajutoare sociale, astfel:


în caz de deces;



pentru tratament;



pentru maternitate/paternitate;



pentru rechizite și îmbrăcăminte.

71. Cuantumul ajutorului social pentru studenții ciclului I și ciclului II constituie o bursă de
categoria II prevăzută prin Hotărâre de Guvern.
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72. Ajutorul social se poate acorda în caz de deces a unui membru al familiei (soț, soție,
copil) sau în caz de deces a unui părinte al studentului.
73. Dosarul-cerere prin care se solicită ajutorul social în acest caz de deces cuprinde
următoarele documente:
 cerere tip, conform anexei nr. 3;
 copie după buletinul de identitate;
 copie după certificatul de deces;
 copie după certificatul de căsătorie (în cazul decesului unui membru de familie al
studentului).
74. Ajutorul social pentru tratament se poate acorda studenților în caz de îmbolnăvire gravă
(boli incurabile, tratament chirurgical costisitor etc.).
75. Dosarul-cerere prin care se solicită ajutorul social pentru tratament cuprinde următoarele
documente:
 copie tip, conform anexei nr. 3;
 copie după buletinul de identitate;
 certificatul medical privind necesitatea tratamentului.
76. Ajutorul social pentru maternitate/paternitate se acordă studentului, cu ocazia nașterii
unui copil în perioada studiilor.
77. Dosarul-cerere prin care se solicită ajutorul social pentru maternitate/paternitate cuprinde
următoarele documente:
 cerere tip, conform anexei nr. 3;
 copie după buletinul de identitate;
 copie după certificatul de naștere al copilului.
78. Ajutorul social pentru rechizite și îmbrăcăminte se poate acorda studenților a căror
familie înregistrează venituri lunare situate sub nivelul prevăzut de minimul de existență
stabilit anual de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
79. Dosarul-cerere prin care se solicită ajutor social pentru rechizite și îmbrăcăminte
cuprinde următoarele documente:
 cerere tip, conform anexei nr.3;
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 copie după buletinul de identitate;
 adeverință de salariu net/de șomaj.
80. Ajutorul social se acordă o singură dată în decursul unui an universitar și poate fi cumulat
cu alte burse din categoriile menționate în prezentul Regulament.
VII. ACORDAREA BURSELOR STUDENŢILOR
CARE ÎŞI FAC STUDIILE ÎN BAZĂ DE CONTRACT
81. Studenții ciclului I, licență și ciclului II, master, înmatriculați pe bază de contract cu
achitarea taxei pentru studii pot beneficia de bursă de studii din bugetul de stat, în
condițiile prezentului Regulament, începând cu semestrul II al anului I de studii.
82. Studenții care beneficiază de bursă pe bază de contract nu pot beneficia de bursa de studii
acordată de Universitate, din bugetul de stat, cu excepția burselor de merit și a altor
forme de sprijin material și ajutor social, prevăzute de legislația în vigoare.
83. Bursa de merit, inclusiv Bursa Președintelui Republicii Moldova, se acordă studenților
ciclului I și ciclului II, înmatriculați în bază de contract, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
84. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul Universității.
85. Prezentul Regulament poate fi modificat, reieșind din prevederile actelor normative în
vigoare, cu aprobarea ulterioară în Senatul instituției.
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IX. ANEXE
Anexa 1

Model cerere de solicitare a unei burse sociale

Doamnă Rector,
Subsemnatul(a)

_____________________,studentul(a)

anul____, gr._____, specialitatea

Facultății

_________________,

__________, IDNP ______________________, BI seria

________, nr.__________, rog să mi se ofere bursă socială pentru semestrul (I/II)____ al anului
universitar 20___/20___ din motiv că am promovat sesiunea cu nota medie _____, fac parte din
categoriile socialmente vulnerabile _____________________.
se indică situația în detalii

La cerere anexez următoarele documente:
1. componența familiei;
2. cota venitului ce revine unui membru de familie;
3. alte acte ce confirmă categoria socialmente vulnerabilă.

Data

Semnătura

Rectorului UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
dna dr. conf., Barbăneagră Alexandra
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Anexa 2
Lista actelor necesare pentru a pretinde la bursa socială
1. Studenții ciclului I, care până la împlinirea vârstei de 18 ani, dețineau statutul de copil rămas
temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, vor prezenta:


copie după dispoziția cu privire la instituirea tutelei sau curatelei;



copie după dispoziția cu privire la stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire
părintească;



copie după hotărârea judecătorească privind decăderea din drepturile părintești;



copie după certificatele de deces ale părinților.

2. Studenţii ciclului I și ciclului II cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată și medii, cu
deficiențe fizice şi senzoriale, vor prezenta:


copie după adeverința de dizabilitate;



certificat despre componența familiei;



adeverință de salariu net/de șomaj a părinților (în cazul studenților necăsătoriți) sau
documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale.

3. Studenţii ciclului I, care au părinți cu dizabilități/pensionari/divorțați sau cu un singur părinte,
vor prezenta:


copie

după

adeverința

de

dizabilitate/legitimație

de

pensionar/certificat

de

divorț/certificat de deces;


certificat despre componența familiei;



adeverinţă privind cuantumul îndemnizației/pensiei lunare/salariului.

4. Studenții ciclului I ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității
şi independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan, la lichidarea consecinţelor
avariei de la CAE Cernobîl sau militarii participanţi la operaţiunile militare postconflict cu
caracter umanist în Irak, vor prezenta:


copie după legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării;



certificat despre componența familiei;



adeverință de salariu net/de șomaj.
17

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT
„ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
ȘI AJUTOARELOR SOCIALE PENTRU STUDENȚII
UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT
„ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

EDIȚIA: 1
REVIZIA: 0

5. Studenţii ciclului I din familii cu trei şi mai mulţi copii, vor prezenta:


certificat despre componența familiei, cu confirmarea faptului că sunt la întreţinerea
părinţilor;



adeverință de salariu net/de șomaj.

6. Studenţii ciclului I care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcție de cota venitului
ce revine unui membru de familie (cu venituri lunare situate sub nivelul prevăzut de minimul
de existență stabilit anual de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova), vor
prezenta:


certificat despre componența familiei;



adeverință de salariu net/de șomaj.

7. Studenții ciclului I, ambii părinți ai cărora sunt pedagogi vor prezenta:


certificat despre componența familiei;



adeverință eliberată de instituția de învățământ cu privire la angajare în funcție
pedagogică;



adeverință de salariu net.

8. Studenții ciclului I și ciclului II, cu statut de părinte solitar vor prezenta:


certificat despre componența familiei;



copie după certificatul de naștere a copilului;



documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale.

9. Studenții ciclului II, care au în îngrijire copii cu dizabilități severe, dizabilități accentuate, cu
deficiențe fizice şi senzoriale vor prezenta:


certificat despre componența familiei;



copie după adeverința de dizabilitate a copilului;



documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale.

10.

Studenții ciclului I, familiști cu copii, vor prezenta:



copie după certificatul de căsătorie;



copie după certificatul de naștere al copilului.
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Anexa 3
Model cerere de solicitare a unui ajutor social

Doamnă Rector,
Subsemnatul (a), ________________________________________, studentul(a) Facultății
_________________,

anul____,

gr._____,

specialitatea

__________,

IDNP

______________________, BI seria ________, nr.__________, rog să mi se acorde ajutor social
__________________________________, în anul universitar 20__ -20__.
tipul ajutorului social

Solicit

acest

ajutor

social

având

în

vedere

următoarele

motive:

_____________.
se indică situația în detalii

La cerere anexez următoarele documente:
1. copie după buletinul de identitate;
2. alte acte solicitate conform prezentului Regulament.

Data

Semnătura

Rectorului UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
dna dr. conf., Barbăneagră Alexandra
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