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Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 
Ediția a VII-a 

 
 Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 

2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către 
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.  

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii dezavantajate din Moldova, pentru a 
facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 
de burse anuale a câte 10.000 MDL. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere 
necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). 
Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au 
absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi 
extracurriculare.  

Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai 
dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru 
obţinerea unei educaţii de calitate. 
 
Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi: 
1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova; 
2) Să posede cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos: 

 tineri ce provin din familii cu venituri modeste; 

 tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale); 

 tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei); 

 tineri care deţin statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără 
ocrotire părintească; 

 tineri cu dizabilităţi. 
3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile 
universitare acreditate din RM, începând cu septembrie 2020; 
sau 
4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2019–2020), care pot candida pentru 
reînnoirea bursei; 
 5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:  

 pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică 
de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, 
media să fie nu mai mică 7; 

 pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor 
pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică 
de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice. 

 
Data limită de prezentare a dosarelor: 29 ianuarie 2021, până la ora 17:00! 
Orarul de primire a dosarelor: luni - vineri, între orele 12:00 – 17:00. 
 
Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formular de aplicare completat, precum și 
documentele solicitate, enumerate mai jos. 
 
Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare 
sau pe http://www.eac.md/ro/. 
 
Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară 
(prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 
16, mun. Chişinău, MD 2012, “Burse pentru Viitorul Tău!”. 
 
Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md 
 

http://www.eac.md/ro/
mailto:orusu@eac.md
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LISTA DE ACTE NECESARE 

 
Acte care se prezintă OBLIGATORIU: 
1. Formular de aplicare completat;   
2. Eseu de la una dintre temele propuse în formular; 
3. Adeverinţa tip A (vezi mostra inclusă în formularul de aplicare). Adeverinţa trebuie să fie semnată 

şi ştampilată la decanatul facultăţii din cadrul universităţii, în care este înmatriculat studentul;   
4. Copie xerox a diplomei de bacalaureat/ absolvire a colegiului; 
5. Actul despre componenţa familiei; 
6. Documentele care confirmă marimea şi sursa de venit a părinţilor sau a reprezentanţilor legali 

pentru tot anul 2020 sau lipsa venitului (certificat de salariu, certificat de șomer, declaraţie 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. 

7. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului. 
 
 
Acte prezentate ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ, în dependență de situație: 
8. Copiile xerox a diplomelor/ documentelor doveditoare de participare sau performanţă în diferite 

activităţi academice și/sau extracurriculare şi de voluntariat, obţinute începând cu septembrie 2019 
și până în prezent, inclusiv în anul curent de studii; 

9. Copie xerox a Carnetului de Muncă, a Contractului de angajare sau Declaraţie pe propria 
răspundere privind implicarea în câmpul muncii a aplicantului; 

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

11. 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; 

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

13. Copie xerox a Certificatului de divorţ al părinţilor; 
14. Copie xerox a Certificatului de deces al părintelui/părinţilor; 
15. Adeverinţă ce atestă statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas 

fără ocrotire părintească, cu indicarea sumei pensiei primite; 
16. Copie xerox a documentelor care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei care 

răspunde pentru solicitant, inclusiv certificatul pentru indemnizaţia de tutelă primită. 
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Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 

Ediția a VII-a, 2020-2021 
Proiect realizat cu suportul financiar integral al Moldova Agroindbank 

 
FORMULAR DE APLICARE 

 
Categoria: studenții anului I 

 
 

 1.     Date personale şi de contact: 
 

Nume de familie________________________________ Prenume_______________________________ 
 
Adresa de domiciliu 
Str.  _________________________________________  bloc nr. _________   ap. ___________________  
 
Localitate ___________________________  Raion ____________________________________________ 
 
Telefon aplicant________________________ Telefon de rezervă _________________________________ 
 
Adresa e-mail (obligatoriu)_______________________________________________________________ 

 
 
2.    Denumirea instituţiei de învăţământ superior curentă:  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Facultatea                
__________________________________________________________________________________________ 

 
Specialitatea            
__________________________________________________________________________________________ 

 

Grupa universitară   ________________________    Studii în bază de      □ buget     □ contract 

                         

3.    Eseu: 
 
Compuneţi un eseu argumentativ (volumul maxim – 2 pagini A4) la una dintre temele propuse. Textul 
trebuie să fie tipărit la computer. 

 Republica Moldova între azi și mâine. 

 Abilitățile mele în secolul XXI. 

 Dacă aș fi rectorul universității în care studiez, aș... 

 
4.    Date despre părinţi sau reprezentanţi legali: 

 

      Numele, prenumele tatălui         _____________________________________________________________________ 

 
      Statut civil (selectați):            □ celibatar   □ căsătorit   □ separat   □ divorţat   □ văduv   □ decedat              

             
Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 
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Numele, prenumele mamei         _____________________________________________________________________ 

 
Statut civil (selectați):  □ celibatară   □ căsătorită   □ separată   □ divorţată   □ văduvă   □ decedată              
                
Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 

 
 
Numele, prenumele tutoreului (dacă e cazul)      ______________________________________________________ 

 
Statut civil (selectați):  □ celibatar/ă   □ căsătorit/ă   □ separat/ă   □ divorţat/ă   □ văduv/ă   □ decedat/ă              
                

Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 

 
 
5.    Necesităţile sociale caracteristice:     
 
Câți copii în total sunt în familie  ___________________  
 
Din ei sub 18 ani ______________    Peste 18 ani   _________________   
 
Câți copii sunt la întreținerea părinților  ______________     
 
! Bifaţi în cazul în care situaţia de mai jos vă caracterizează:  
 
□  Dizabilităţi (tipul/ gradul de dizabilitate) precizaţi____________________________________ 
 
□  Fără ocrotire părintească                  □   Sub tutelă                          □   Sub curatelă  
 
 

6.    Situația economică  
□   beneficiez 
□   nu beneficiez 
 
de surse suplimentare de venit, decât cele menţionate în formularul de aplicare şi în documentele 

doveditoare prezentate 
 
Dacă beneficiați, indicați sursa: 
□ bursă universitară, precizaţi suma ____________                               
□ salariu propriu, precizaţi suma_______________ 
□ altă sursă (precizaţi şi indicaţi volumul venitului)_______________ 
 
 

7.    Declaraţia veridicităţii informaţiei și acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Eu, (nume, prenume) _______________________________________________,certific veridicitatea 
informaţiei prezentate în acest formular, precum şi în actele anexate, asumându-mi responsabilitatea 
pentru aceasta. 
De asemenea, prin aceasta îmi exprim în mod expres consimţământul ca colaboratorii Centrului de 
Informații Universitare să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine, 
în legătură cu participarea în acest proiect. 

 
Data:_______________________________Semnătura:____________________________________ 
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Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” 

Centrul de Informaţii Universitare 
 
 

ADEVERINŢA tip A 
(pentru studenţii amului I de studii) 

 
 

Prin prezenta, se adeverește că studentul(a)__________________________________________ 
 
își face studiile la (instituția)________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
anul de studii______grupa__________specialitatea_____________________________________ 
 
facultatea______________________________________________________________________ 
 
secția________începând cu data de_________________până la data de___________________ 
 

□ beneficiază de bursă în valoare de ____________MDL  sau    □ nu beneficiază de bursă 

 

studii în bază de:      □ buget   sau    □ contract în sumă de ________MDL pe an 

 

cazare în căminul universităţii □  beneficiază  sau  □  nu beneficiază 

 
 

Nota medie de la concursul de admitere____________ □  concurs general sau  □ *cota 15% 

 
 
 
Decanul facultății: 
 
Nume_________________________________________________________________________ 
 
 
Semnătura_____________________________________________________________________ 
 
 
Data eliberării _______________________ 
 
 
Ștampila: 

 
 
 
*cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru 
anumite categorii defavorizate de candidaţi. 


