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BURSE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ 
 

Ediția a X-a 
 

Proiect realizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova 
 

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului “Burse pentru formare 
profesională”, ediția 2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova și 

susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale al RM. Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor din medii social-vulnerabile din Moldova, în 
vederea facilitării accesului acestora la educaţie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din ţară, 
precum și susţine tinerii motivaţi să-şi continue studiile, oferindu-le suportul financiar şi informaţional 
necesar, contribuind la dezvoltarea lor personală şi profesională.  

Bursele în valoare de 12000 MDL fiecare se acordă pentru un singur an de studii şi vor acoperi 
cheltuielile ce ţin de masă, cazare şi alte necesităţi ale beneficiarilor. Bursele nu se acordă automat pentru 
anul următor de studii, dar este posibilă reînnoirea acestora, în bază de concurs, în cazul în care elevii 
bursieri au absolvit cu succes anul precedent de studii şi în cazul în care partenerul proiectului decide 
finanţarea proiectului pentru următorul an. 

Cei care îşi doresc să intre în posesia unei burse în valoare de 12000 MDL sunt invitaţi să-şi 
depună dosarele la concurs. La ediţia curentă vor fi oferite 80 de burse după cum urmează:  

- 50 % pentru beneficiarii proiectului din ediţia precedentă; 
- 50 % pentru ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile de eligibilitate. 

 
Sunt eligibili să aplice la concurs candidații care întrunesc următoarele condiții: 

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. 
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 

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. 

4. Sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.  
 
Data limită de prezentare a dosarelor: 30 octombrie 2020, până la ora 16:00! 
Orarul de primire a dosarelor: luni, miercuri, vineri, între orele 12:00 – 16:00. 
 

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 formare profesională”. 
 
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 motivare; 
3. Certificat de confirmare a înmatriculării la studii, care trebuie să conțină și nota de la concursul de 

admitere la studii! Certificatul trebuie să fie semnat şi ştampilat la administrația instituției de 
învățământ în care este înmatriculat elevul (vezi mostra inclusă la formularul de aplicare);   

4. Copie xerox a certificatului de absolvire a studiilor gimnaziale; 

5. Actul despre componenţa familiei; 
6. Documentele care confirmă marimea şi sursa de venit a părinţilor sau a reprezentanţilor legali pentru 

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 (sau a certificatului de naștere, dacă încă nu deține 
buletin). 

 
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 obţinute din septembrie 2019 până în prezent; 

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

10. 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; 

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

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

indicarea sumei pensiei primite; 

15. Copie xerox a documentelor care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei care răspunde 
pentru solicitant, inclusiv certificatul pentru indemnizaţia de tutelă primită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

Burse pentru formare profesională 2020-2021. Formular de aplicare. 3 

 
BURSE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ 

 
Ediția a X-a, 2020-2021 

 

Proiect realizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova 
 

 
FORMULAR DE APLICARE PENTRU APLICANŢII NOI  

 
                                         

 1.     Date personale şi de contact 

 
Nume de familie 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Prenume               

_____________________________________________________________________________________ 
 
Adresa de domiciliu 
Str.  _________________________________________  bloc nr. _________   ap. ___________________  
 
Localitate ___________________________  raion ____________________________________________ 
 
Telefon aplicant_____________________ telefon de rezervă ____________________________________ 
 
Cum ai aflat despre proiect?______________________________________________________________ 
 
 
2.    Informaţie academică despre instituția la care ați fost admis(ă) 

 
Instituția (denumirea pe lung)                      
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Specialitatea       ______________________________________________________________________ 
 
Durata studiilor           __________ ani        Grupa nr.______________ 

 
 
 3.    Date despre părinţi sau reprezentanţi legali 

 
Numele, prenumele tatălui         _____________________________________________________________________ 

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

                
Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 

 
 
Numele, prenumele mamei         _____________________________________________________________________ 

 
Statut civil (selectați):  □ celibatară   □ căsătorită   □ separată   □ divorţată   □ văduvă   □ decedată              

                
Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 
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Numele, prenumele tutoreului (dacă e cazul)      ______________________________________________________ 

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

                
Ocupația la moment __________________________________________________________________________________ 

 
 
4.    Necesităţile sociale caracteristice    

 
Câți copii în total sunt în familie  ___________________  
 
Din ei sub 18 ani la întreținerea părinților  ______________    Peste 18 ani   _________________   
 
! Bifaţi în cazul în care situaţia de mai jos vă caracterizează:  

 
□   Dizabilităţi (tipul/ gradul de dizabilitate) precizaţi  

 
____________________________________________________ 
 
□  Fără ocrotire părintească                  □   Sub tutelă                          □   Sub curatelă  

 

 
5.    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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Către: Centrul de Informații Universitare 
Proiectul: Burse pentru Formare Profesională 

    
 

CERTIFICAT DE CONFIRMARE 

 
 
Prin prezenta, se adeverește că elevul(a)____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
își face studiile la (instituția)_______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
anul de studii (I, II etc.)  ______       grupa nr.__________________ 
 
specialitatea____________________________________________ 
 
secția:                      □ cu frecvență         □ frecvență redusă 
 
durata totală a studiilor ________ani 
 
□ beneficiază de bursă în valoare de ___________MDL      □ nu beneficiază de bursă 
 
studii în bază de:      □ buget                  □ contract 
 
 
Nota medie de la concursul de admitere____________ 

 
 
 
Data eliberării certificatului_______________________ 
 
 
 
Directorul instituției: 
 
Nume_________________________________________________________________________ 
 
 
Semnătura_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ștampila: 
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6.    Eseu de motivare: 
Compuneţi un eseu (volumul maxim – 2 pagini A4), în care să oferiți răspuns la următoarele întrebări. 

1) Precizaţi motivele care v-au îndemnat să aplicaţi la studii la profesia aleasă. 
2) Ce scopuri academice şi profesionale v-aţi propus pentru perioada anilor de studii? În ce mod bursa 
obţinută o să vă ajute să le realizaţi? 
 Dacă scrieți de mâna, folosiți următoarele pagini.  

 Dacă scrieți la computer, folosiți foi curate.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


