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I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor:
a) Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014;
b) Hotărârii Guvernului nr. 1009 din 01 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor,
altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii
din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care
studiază în învăţământul postuniversitar.
c) Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015.
d) Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior, în baza Sistemului Național
de Credite de Studiu aprobat prin Ordinul MECC nr. 1046 din 29 octombrie 2015, modificat
prin Ordinul nr. 44 din 26.01.2016.
e) Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, în cadrul
Academiei de Administrare Publică, aprobat la şedinţa Senatului AAP, proces-verbal nr. 2/4
din 27.10.2015 şi stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii
ciclului II ai Academiei de Administrare Publică (în continuare Academie).

2.

Acordarea burselor de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât
protecţia socială, cât şi stimularea studenţilor, care dau dovadă de performanţe academice.

3.

Academia acordă studenților următoarele tipuri de burse din bugetul de stat:
 burse de merit;
 burse de studii.

4.

Acordarea burselor se realizează în limita fondului de burse alocat de la bugetul de stat, stabilit
în corespundere cu legislaţia în vigoare.

5.

Cuantumul şi plafonul de acordare a burselor de studii ale studenţilor Academiei se stabileşte
de către Guvern, în funcţie de numărul total al studenţilor de la învățămîntul cu frecvență, care
îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat.

6.

Sunt eligibili pentru beneficierea de burse de studii din bugetul de stat studenţii ciclului II
admişi la locurile cu finanţare bugetară și cei admiși cu achitarea taxei pentru studii, care
realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii,
obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite.

7.

Bursele de merit se stabilesc o dată pe an, la începutul noului an de studii, în funcţie de
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rezultatele academice ale studenţilor ciclului II, în sesiunea de vară.
8.

Bursele finanţate din bugetul de stat se repartizează proporţional numărului de studenți, pe
programe și ani de studii.

9.

Bursele de studii se stabilesc de două ori pe an, în funcţie de rezultatele academice ale
studenţilor ciclului II, la sesiunile de vară şi de iarnă, începând cu data de întîi a lunii care
urmează după sesiunea de examinare.

10.

Selectarea bursierilor se realizează în cadrul Departamentului studii superioare de master. În
scopul asigurării transparenţei acestui proces, la întocmirea listelor bursierilor se constituie o
comisie

de selectare

aprobată prin

ordinul

Rectorului, la propunerea

decanului

Departamentului, în componența: decan, șefii de catedre și reprezententul Senatului
Studențesc, care va aproba cotele procentuale și va propune listele de bursieri.
11.

Acordarea burselor se realizează prin ordinul rectorului Academiei, în baza propunerilor
comisiei.

12.

Bursele finanţate din bugetul de stat se alocă până la finalizarea programului de studii, cu
excepţia vacanţei de vară.

13.

Studenţii implicaţi în programe de mobilitate, aprobate de Senatul Academiei, beneficiază de
burse de studii. Nu pot beneficia de burse de studii studenţii implicaţi în programe de
mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care includ bursă.

14.

Alocarea burselor finanţate din bugetul de stat se sistează din luna ce urmează după luna în
care a fost semnat ordinul de exmatriculare a studentului.

15.
16.

Academia poate să acorde burse nominale (bursa Senatului, bursa unor organizaţii etc).
Bursele nominale vor fi finanțate din mijloace extrabugetare.
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II. BURSELE DE MERIT
17.

Academia poate înainta candidați pentru toate tipurile de burse de merit finanţate din bugetul de
stat, inclusiv:
 Bursa Republicii;
 Bursa Guvernului;
 Bursa Preşedintelui;
 Bursei „Gaudeamus”.

18.

Pot candida la burse nominale și de merit studenţii care:
-

au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor în sesiunea de vară nu mai mică
de 9;

19.

participă la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri, etc.

Candidaţii la bursele nominale și de merit sunt propuşi Senatului Academiei de către Comisia
de selectare.

20.

Studenţii completează şi prezintă, pentru participare la concurs comisiei de selectare, un
dosar, care va conţine:
 curriculum vitae, ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activităţi
extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile şi
competenţele;
 extrasul din foaia matricolă vizat de decanul departamentului, cu indicarea notei medii
pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 scrisoare de recomandare a Consiliului departamentului (extras din procesul-verbal);
 scrisoare de recomandare a Senatului (extras din procesul-verbal);
 copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la
conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
 lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din
ultimii doi ani de studii;
 alte materiale relevante.

21.

Lista candidaţilor la bursele de merit se aprobă prin ordinul rectorului, la recomandarea
Senatului.

22.

Dosarele candidaţilor pentru burse de merit, cu excepţia Bursei Senatului, se vor prezenta la
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MECC în termenii stabilit.
23.

Studenţii care beneficiază de bursă de merit, nu sunt eligibili pentru bursa de studii.
III. ACORDAREA BURSEI DE STUDII

24.

Bursa de studii se acordă studenţilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele
stabilite, conform orarului aprobat, în funcţie de rezultatele academice obţinute.

25.

Lista studenţilor, eligibili pentru obţinerea bursei de studii este întocmită de către Departamentul
studii superioare de master pentru fiecare program şi an de studii, cu respectarea cuantumului şi
plafonului stabilit de Guvern din numărul de studenţi din fiecare grupă academică şi aprobată
prin Ordinul Rectorului, în prima lună după finalizarea sesiunii de examinare.

26.

Pentru studenţii înmatriculați în semestrul I, lista se stabilește doar pentru studenții înmatriculați
la locuri cu finanțare bugetară și se întocmește în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

27. Lista studenţilor, cărora li se acordă bursă de studii, se întocmește în ordinea descrescătoare a
mediei notelor obţinute la sesiunea de examinare precedentă până la acoperirea numărului de
burse aprobat.
28. Media notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă se va calcula în baza notelor la
unităţile de curs/modulele prevăzute în planul de învăţământ pentru sesiunea respectivă,
inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia cursurilor facultative / la alegere.
29.

În caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media
notelor la unităţile de curs/modulele de specialitate, frecvenţa studentului, participarea la
activităţi extracurriculare în cadrul Academiei, situaţia materială a studentului, participarea la
activităţi de voluntariat, confirmate prin acte doveditoare.

30.

În caz de coincidență a condiţiilor stipulate în p. 29, prioritate va avea studentul originar din
localităţile rurale. Locul de trai se stabileşte după viza de domiciliu permanentă a studentului și
situația materială a familiei.

31.

Situația materială a studentului se va stabili prin procedură specială.

32.

Nu se acordă bursă de studii studentului care se află în concediu academic.

33.

După restabilirea la studii, studentului i se acordă bursă doar după promovarea sesiunii de
examinare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

34.

În perioada concediului de maternitate, confirmat prin acte, busele de studiu se sistează.
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În caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, confirmată prin prezentarea certificatului
eliberat de instituţia medicală abilitată, studentul bursier continuă, în perioada respectivă, să
primească bursa de studii, cu excepţia persoanelor aflate în concediu academic.

36.

Studentul care-şi face studiile la locuri cu finanțare bugetară, transferat de la altă instituţie de
învăţământ, precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă la
învăţământ cu frecvenţă pot beneficia de burse începând cu semestrul următor datei de
promovare a examenelor, diferenţelor stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare a
burselor.

37.

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii pot beneficia de burse de la
bugetul de stat numai la una din ele.
IV.

38.

ACORDAREA BURSELOR STUDENŢILOR CARE ÎŞI FAC STUDIILE CU
ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Studenţii înmatriculaţi cu achitarea taxei pentru studii pot beneficia de bursă după prima
sesiune de evaluare, în condiţiile prezentului Regulament.

39.

Studenţii de la orice an de studii, indiferent de media la concursul de admitere sau în anul
precedent de studii, pot benefecia de bursă acordată de agenţii economici care doresc să-şi
formeze personal în cadrul Academiei, prin încheierea unui contract între părţi.

V. DISPOZIŢII FINALE
40. Cetățenii străini și apatrizii sunt asigurați cu burse în conformitate cu prevederile acordurilor
de colaborare și a legislației în vigoare.
41. Prezentul regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul Academiei.
42. Operarea modificărilor şi completărilor în prezentul Regulament se efectuează conform
procedurii de aprobare a acestuia.
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