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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabilește modalitatea de acordare a Burselor de performanță și a 

ajutoarelor materiale ocazionale, precum și criteriile de acordare a acestora studenților 

Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Universitate). 

2. Regulamentul este elaborat în baza: 

 Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 319-324, art. 634); 

 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”, cu modificările respective, ultima fiind Hotărârea 

Guvernului nr. 592 din 24.07.2017; 

 Cartei Universității Tehnice a Moldovei, aprobată la ședința Senatului universitar din 

26.05.2015, proces-verbal nr. 11. 

3. Bursele de performanţă sunt acordate din fondurile Universităţii și se acordă studenților 

înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. 

4. Bursele pentru stimularea performanței au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate 

academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, 

conform criteriilor specifice stabilite. 

5. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor de la ciclul I de studii superioare de licenţă, 

învăţământ cu frecvenţă, şi celor de la ciclul II de studii superioare de master, învăţământ cu 

frecvenţă, forma de finanțare de la bugetul de stat și cu taxă de studii. 

6. Bursele de performanţă acordate de către Universitate sunt de 4 categorii: burse de 

performanţă ştiinţifică; burse de performanţă în activitatea socială și de voluntariat, burse 

de performanţă cultural-artistică şi burse de performanţă sportivă, burse de performanţă 

academică preuniversitară. 

7. Numărul burselor de performanţă se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al 

Universității. Fondurile destinate acoperirii burselor de performanță vor fi aprobate anual de 

către Senatul UTM. 

8. Cuantumul burselor de performanţă se stabilește anual, prin hotărâre a Consiliului de 

Administrație a Universității, în limita fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul 
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comunității studențești, în urma consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv ai organizațiilor 

studențești reprezentative din universitate. 

9. Pot primi burse de performanţă numai studenţii care au realizat integral activităţile universitare 

în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea 

descrescătoare a mediilor academice. 

10. Bursele de performanţă se atribuie pentru un an universitar, pe baza rezultatelor obţinute în anul 

universitar precedent. Bursele de performanţă se revizuiesc semestrial şi pot fi anulate, în cazul 

lipsei de performanţă curentă. 

11. Bursa de performanţă academică preuniversitară se atribuie studenţilor anului I pentru rezultatele 

obţinute în cadrul olimpiadelor pe parcursul ultimilor 2 ani de studii preuniversitare. 

12. Celelalte categorii ale burselor de performanţă se atribuie începând cu anul II de studiu. Bursierii 

din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea Examenului de licenţă/master. 

13. Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse. 

14. Senatul Universității stabileşte media academică minimă de la care se poate acorda bursă de 

performanţă. Comisia de acordare a burselor (Consiliul facultăţii) atribuie bursele de 

performanţă prin concurs, în funcţie de criteriile specifice, aprobate de Senatul universitar. 

Calendarul procedurilor de acordare a burselor şi criteriile se afişează la avizierul facultăţilor şi 

pe site-ul Universității. 

15. Bursa pentru performanţă se acordă prin ordinul rectorului Universității, la recomandarea 

Consiliului facultăţii, cu prezentarea dosarului conţinând cererea studentului privind acordarea 

bursei şi informaţii justificative, corespunzător criteriilor de acordare a bursei. 

 

II. BURSE PENTRU PERFORMANŢE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

16. Această categorie de burse se acordă în cazul satisfacerii unui sau mai multor criterii, după cum 

urmează: 

 obţinerea de către student în perioada precedentă a premiilor şi distincțiilor pentru rezultatele 

activității de cercetare științifică, acordate de Universitate sau alte organizații; deținerea de 

către student a cel puţin unui brevet de invenție, asupra rezultatului activităţii ştiinţifice; 

deţinerea unui grant pentru efectuarea unei cercetări sau activităţi de cercetare ştiinţifică; 

participarea în grupuri de lucru în cadrul unor programe de cercetare ştiinţifică; 

 existenţa unor publicaţii în reviste ştiinţifice; 

 participarea la expoziții/saloane de inventică naționale/internaționale cu exponate rezultate 

din activitățile de cercetare realizate; 
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 participarea cu rapoarte de prezentare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice la conferinţe, 

simpozioane, seminare cu impact naţional şi/sau internaţional, organizate de Universitate 

sau alte organizaţii. 

 

III. BURSE PENTRU ACTIVITATEA SOCIALĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

17. Această categorie de burse se acordă în cazul satisfacerii unui sau mai multor criterii, după cum 

urmează: 

 participarea permanentă (sistematică) a studentului, inclusiv prin organizare, la evenimente 

de orientare socială şi culturală; 

 implicarea permanentă a studentului în activităţi de asigurare informaţională a evenimentelor 

sociale, culturale, sportive desfăşurate la Universitate (elaborare site, redactare de articole 

pentru surse media, participarea la interviuri şi emisiuni TV şi radio); 

 calitatea de membru (cu durata de cel puţin un an) în organizaţii studenţeşti şi obşteşti, şi 

implicarea în activităţi sociale, culturale, sportive organizate de către acestea sau calitatea de 

membru al structurilor de autoguvernare studențească (Consiliile de Administrație ale 

facultăților UTM, Consiliul de Administrație a UTM și Senatul UTM; 

 implicarea în activităţi de voluntariat orientate spre asigurarea ordinii publice, curăţarea şi 

menţinerea mediului ambiant, activități sociale şi de ajutor, sau alte activităţi similare. 

 

IV. BURSE PENTRU PERFORMANŢE ÎN ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ 

18. Această categorie de burse se acordă în cazul satisfacerii unui sau mai multor criterii, după cum 

urmează: 

 obţinerea de către student în perioada precedentă a premiilor şi distincțiilor pentru rezultatele 

activității cultural-artistice, acordate de Universitate sau alte organizații; 

 prezentarea publică de către student a rezultatului activităţii sale cultural-artistice (operă de 

artă; tablouri, sculpturi, grafică, design etc., operă literară, operă coregrafică, operă muzicală, 

articole de artă decorativă, proiecte arhitecturale, inclusiv în formă de proiect, desen tehnic, 

machetă, imagini foto etc.); 

 participarea permanentă/sistematică a studentului în activităţi cultural-artistice organizate în 

cadrul Universității dar şi în alte locaţii. 
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V. BURSE PENTRU PERFORMANŢE ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

19. Această categorie de burse se acordă în cazul satisfacerii unui sau mai multor criterii, după cum 

urmează: 

- deţinerea de distincţii sportive pentru rezultatele activităţii sportive în cadrul competiţiilor 

interuniversitare, naţionale şi internaţionale; 

- participarea permanentă/sistematică a studentului în activităţi sportive organizate la 

Universitate sau reprezentarea acesteia la competiţii sportive locale, naţionale şi 

internaţionale. 

 

 

VI. BURSE DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ PREUNIVERSITARĂ 

 
20. Această categorie de burse se acordă în cazul satisfacerii unui sau mai multor criterii, după cum 

urmează: 

 obţinerea de către student pe parcursul a doi ani de studii preuniversitare a premiilor şi 

distincțiilor pentru rezultatele academice preuniversitare în cadrul olimpiadelor 

internaţionale, republicane sau cele organizate de UTM la disciplinele fundamentale 

pentru programul la care s-a înmatriculat. 

 

VII. SUSŢINERE MATERIALĂ OCAZIONALĂ 

21. Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de 

următoarele tipuri de susţinere materială ocazională, indiferent dacă mai beneficiază de bursă: 

 ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților 

cu unul sau ambii părinți decedați. Ajutorul se acordă cu condiţia obţinerii de către familia 

studentului sau de către tutorele oficial al acestuia, pe parcursul ultimelor 3 luni dinaintea 

depunerii cererii, a unui venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul 

minim net la nivel național. Acest ajutor se poate acorda aceluiași student de două ori în 

cursul unui an universitar; 

 ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu 

realizează deloc venituri sau nu realizează venituri mai mari decât salariul de bază minim net 

la nivel național și constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie, şi o bursă pentru procurarea 

îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar 

pentru fiecare copil născut; 
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 ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei 

studentului, adică soţ, soţie, copil sau părinte, în cazul studenţilor cu un singur părinte. 

22.  Cuantumul acestor ajutoare este stabilit de Consiliul de Administrație. 

23. Ajutorul material ocazional se acordă prin ordinul rectorului Universității, după avizul şefului 

Direcției Managementul Resurselor şi aprobarea de către Consiliul de Administrație al 

Universității, în baza cererii personale a studentului, cu indicarea motivului solicitării şi 

prezentarea dovezilor justificative. 

24. Cererea pentru ajutor material se prezintă la decanatul facultății nu mai târziu de 3 luni de la 

momentul producerii evenimentului, cauză a solicitării. 

 

VIII. DISPOZIȚII FINALE 

25. Acoperirea mijloacelor financiare se va realiza din contul veniturilor obținute din prestarea 

serviciilor cu plată de către Universitate (cu excepţia veniturilor din taxele de studii). 

26. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul Universității. 

27. Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin hotărârea Senatului Universității. 


