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BURSE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ 
 

Ediția a X-a 
2020-2021 

 
Proiect realizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova 

 
REGULAMENTUL PROIECTULUI 

 
 

 
ORGANIZATORI 

 
Fundația Orange Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al RM, în colaborare cu Centrul de Informaţii Universitare (CIU). 
 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 
 

Proiectul “Burse pentru formare profesională” a demarat în anul 2010, propunându-şi să susţină tinerii din 
medii social-vulnerabile din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educaţie în instituţiile de 
învăţământ profesional tehnic. In acest mod, tinerii din sunt motivaţi să-şi continue studiile şi să 
demonstreze performanţă academică, beneficiind în schimb de suportulul financiar şi informaţional 
necesar pentru ulterioara formare personală şi profesională.  
Prin acest proiect, Fundaţia Orange Moldova, finanţatorul proiectului, îşi propune să faciliteze accesul 
tinerilor din medii nefavorabile la educaţia de calitate. 
 
Grupul ţintă al iniţiativei sunt tinerii care provin din medii sociale dezavantajate, studenţi ai anului I în școli 
profesionale, colegii și centre de excelență, sau bursieri ai ediției precedente a proiectului, 2019 – 2020, 
studenţi în instituțiile de învăţământ profesional tehnic, care candidează pentru reînnoirea bursei.  
 
Şi în acest an, Fundaţia Orange Moldova va oferi 80 de burse unice, a câte 12000 MDL fiecare, 50% din 
numărul burselor pentru beneficiarii proiectului din ediţia precedentă, alte 50% – pentru aplicanţii noi, 
finalişti ai concursului. Bursele se acordă pentru un singur an de studii şi acoperă cheltuielile legate de 
studii: cazare, masă, rechizite, etc. Oferirea bursei şi pentru anul următor de studii este condiţionată de 
performanţa academică în anul şcolar curent şi continuitatea finanţării proiectului de către donator. 
 

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE  
 
Sunt eligibili să aplice în concurs candidații care întrunesc următoarele condiții: 

1.1. Sunt studenţi ai anului I în școli profesionale, colegii sau centre de excelență din Moldova, 
începând cu septembrie 2020, după ce au absolvit gimnaziului în anul 2020, 

sau 
sunt bursieri ai ediţiei 2019 – 2020 a acestui program, studenţi în instituțiile de învăţământ 
profesional tehnic, care candidează pentru reînnoirea bursei. 

1.2. Corespund cel puţin unei categorii sociale menţionate mai jos: 
▪ provin din familii cu venituri modeste 
▪ provin din familii incomplete (familii monoparentale) 
▪ provin din familii cu 3 sau mai mulţi copii aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei) 
▪ deţin statut de copil rămas temporar sau permanent fără ocrotire părintească 
▪ tineri cu dizabilităţi 

 
1.3. Demonstrează situaţie academică bună, cu nota medie de la concursul de admitere la școala 

profesională, colegiu sau centru de excelență nu mai mică de 7,50. 
1.4. Sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.  
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II. COMPONENŢA DOSARULUI DE APLICARE 

 
2.1. Dosarul complet depus de către aplicanții noi, elevi ai anului I, trebuie să conţină următoarele 

acte obligatorii:  
▪ Formular de aplicare completat  
▪ Eseu de motivare 
▪ Certificat de confirmare a înmatriculării la studii, care să conțină și nota de la concursul de 

admitere, să fie semnat şi ştampilat la administrația instituției de învățământ în care este 
înmatriculat elevul (vezi mostra inclusă la formularul de aplicare)   

▪ Copie xerox a certificatului de absolvire a studiilor gimnaziale 
▪ Copiile xerox a diplomelor/ documentelor doveditoare de participare sau performanţă în diferite 

activităţi academice și/sau extracurriculare obţinute din septembrie 2019 până în prezent (dacă 
sunt disponibile) 

▪ Actul despre componenţa familiei 
▪ Documentele care confirmă mărimea şi sursa de venit a părinţilor sau a reprezentanţilor legali 

pentru anul 2020 sau lipsa venitului (certificat de salariu, certificat de șomer, declaraţii pe propria 
răspundere* ş.a.) 
*În cazul în care nu puteți oferi un document privind venitul neoficial sau lipsa venitului părinților, 
precum confirmarea de la Oficiul Forței de Muncă, Primărie, Asistența socială etc., părintele 
aplicantului va scrie o declarație sub propria răspundere, în care va indica suma venitului sau 
lipsa acestuia. 

▪ Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului (sau a certificatului de naștere, dacă încă nu 
deține buletin). 

 
Acte care confirmă apartenenţa la cel puţin o categorie socială specificată în punctul 1.2 de mai sus: 

- Copie xerox a Certificatului de confirmare a gradului de dizabilitate a aplicantului, cu indicarea 
sumei alocaţiei sau pensiei primite 

- Copie xerox a Carnetului de Pensionar a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, cu indicarea 
sumei pensiei primite sau un certificat de la Casa Naţională a Asigurărilor Sociale referitor la 
mărimea pensiei primite 

- Copie xerox a Certificatului de confirmare a gradului de dizabilitate a părinţilor sau a 
reprezentanţilor legali, cu indicarea sumei alocaţiei sau pensiei primite 

- Copie xerox a Certificatului de divorţ al părinţilor 
- Copie xerox a Certificatului de deces al părintelui/părinţilor 
- Adeverinţă ce atestă statutul de copil rămas temporar sau permanent fără ocrotire părintească, cu 

indicarea sumei pensiei primite 
- Copie xerox a documentelor care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei care 

răspunde pentru solicitant, inclusiv certificatul pentru indemnizaţia de tutelă primită. 
 

2.2. Dosarul complet depus de către reaplicanți trebuie să conţină următoarele acte obligatorii: 
▪ Formular de aplicare completat 
▪ Eseu de motivare 
▪ Certificat academic pentru toţi anii de studii precedenţi, cu indicarea notei medii pe fiecare an, 

semnat şi ştampilat de directorul instituţiei de învăţământ 
▪ Adeverinţă de elev/student, care confirmă promovarea în următorul an de studii în cadrul instituţiei 

de învăţământ, semnată şi ştampilată la directorul instituţiei de învăţământ 
▪ Copie xerox a buletinului de identitate sau a adeverinţei de naştere a aplicantului(ei) 
▪ Copiile xerox a diplomelor/documentelor ce confirmă participarea sau performanţa în diferite 

activităţi academice și/sau extracurriculare, obţinute din septembrie 2019 până în prezent, dacă 
sunt disponibile 

▪ Copie xerox a Carnetului de muncă, a Contractului de angajare sau Declaraţie pe propria 
răspundere privind implicarea în câmpul muncii (dacă este cazul) 

▪ În cazul unor schimbări în situația socială sau financiară a aplicantului, se vor prezenta acte 
confirmative. 

 

https://www.eac.md/ro/scholarships/other/bfp/index.html
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Centrul de Informaţii Universitare va folosi informaţia din formular şi din documentele prezentate exclusiv 
pentru de uz intern, la evaluarea candidaţilor şi desemnarea bursierilor proiectului, fără a le face publice, 
fără acordul solicitantului. 
 

III. Depunerea dosarelor 
 

Dosarele complete, în dependenţă de categoria candidatului conform punctelor 2.1 sau 2.2 de mai sus,  
se vor depune personal sau prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa:  
 
Centrul de Informaţii Universitare 
str. A. Puşkin 16 
mun. Chişinău, MD 2012 
“Burse pentru formare profesională”. 
 
Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 octombrie 2020, ora 16:00. 
Orarul de primire a dosarelor: luni, miercuri, vineri, între orele 12:00 – 16:00. 
 

IV. Examinarea şi evaluarea dosarelor 
 
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o Comisie de experţi independenți, formată din reprezentanți 
ai Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale și ai 
mediului academic. Experţii vor oferi recomandări pentru oferirea burselor în urma evaluării eseului de 
motivare, a situației financiare și sociale a aplicantului şi a activităţii curriculare şi extracurriculare a 
acestuia.   
 
Comisia va respinge aplicaţia în cazul dacă: 

▪ dosarul este incomplet 
▪ actele nu sunt vizate de către instituţia de învăţământ  
▪ aplicantul nu este cetăţean al RM 
▪ nota medie este mai mică decât cea solicitată  
▪ candidatul nu întrunește cel puțin o caracteristică socială 
▪ aplicantul a furnizat informaţii eronate și/sau plagiate şi/sau a prezentat documente falsificate 

Participanţii care au furnizat informaţii incomplete, eronate sau plagiate şi au prezentat documente 
falsificate nu vor fi eligibili pentru nici un alt program administrat de către Centrul de Informaţii 
Universitare. 
 
Comisia de experţi îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiei expuse în dosar, precum şi a 
documentelor prezentate, prin contactarea instituţiilor care au emis aceste documente. Angajaţii Centrului 
de Informaţii Universitare şi reprezentanţii Fundaţiei Orange Moldova nu sunt implicaţi în procesul de 
selectare şi nu influenţează sub nici o formă deciziile Comisiei de experţi independenţi. 
 

V. Dispoziții finale 
 
După luarea deciziilor privind oferirea „Burselor pentru formare profesională”, bursierii vor fi contactaţi şi 
invitaţi pentru semnarea contractelor. Concursul se va încheia cu ceremonia de înmânare a burselor, 
data şi formatul căreia vor fi stabilite de comun acord cu Donatorul. 
 
Întrebările legate de proiect pot fi adresate coordonatorului de proiect, Olga Rusu, la orusu@eac.md sau 
tel: 068220076.  
 
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Rezultatele concursului 
sunt definitive și nu pot fi supuse contestării. 
 
Rezultatele concursului vor fi anunțate pe 30 noiembrie 2020. 

mailto:orusu@eac.md

