


APROBAT  

prin Decizia Nr. 5/4 din 02.10.20 

al Consiliului Orășenesc Drochia 

Regulamentul 

de acordare a bursei orășenești pentru anul de studii 2020-

2021 

 

1. Bursa orășenească   este   instituită  şi  acordată  din  ramura ”Cultură, sport ,tineret, culte și odihnă”, 

compartimentul ”Servicii pentru tineret”  al  primăriei  orașului Drochia. 

2. Bursa  orășenească  poate  fi  acordată  elevilor cu viza de domiciuliu în orașul Drochia  a   elevilor 

liceelor teoretice, şcolilor profesionale şi colegiilor care manifestă aptitudini deosebite în domeniul 

învăţământului, ştiinţei, artei, tehnicii,  literaturii, sportului  şi  participă activ în  viaţa  socială  a orașului, 

Republicii Moldova, la nivel internaţional. 

3. Scopul şi obiectivele  acordării  bursei  sunt  aprecierea  meritelor  şi  succeselor  realizate,  stimularea 

şi încurajarea tinerilor în  procesul  de  obţinere  a  cunoştinţelor  temeinice  pentru  atingerea  unui  înalt 

nivel profesionist, susţinerea materială a tinerilor dotaţi din orașul Drochia. 

4. La concursul pentru  obţinerea  bursei  orășenești  2020 -2021 pot  participa  tinerii  din clasele X-

XII,(cu excepţia  candidaţilor  pentru  obţinerea  bursei  orășenești  cu  performanţe  în  sport  şi  cultură) cu 

rezultate deosebite în diferite domenii: 

- elevii liceelor teoretice (cl.  X-XII), studenţii şcolilor profesionale, colegiilor  care îşi fac  studiile la 

secţia de  zi  cu  reuşita  academică  de  la  9,00  puncte  pentru  anul  precedent  (cu  excepţia 

candidaţilor  pentru  obţinerea  bursei  orășenești   cu  performanţe în sport şi cultură) şi  performanţe  

deosebite  în  diferite  domenii  ale  ştiinţei,  învăţământului,  artei, tehnicii, literaturii sau care participă activ 

în viaţa socială a municipiului şi republicii; 

- candidaţii pentru obţinerea bursei orășenești cu performanţe în sport şi cultură pot  fi  persoane  în vârsta 

de 10-25 ani. 

5. Bursierul primeşte bursa orășenească pe parcursul a 9 luni (septembrie-mai)şi poate deveni bursier în 

mod repetat. 

6. Cei  care  candidează  pentru  obţinerea bursei  orășenești  sunt  reprezentanţii  instituţiilor   de învăţământ  

din  orașul Drochia  (preuniversitar,   vocaţional   tehnic   şi   superior),   a   instituţiilor extraşcolare, a 

şcolilor sportive, a instituţiilor de cultură şi artă.  

7. Ţinînd cont de numărul sporit al candidaţilor de la  instituţiile  de  învăţămînt  ale  orașului,  12    burse  vor  

fi  repartizate  în următorul mod: 3 burse  –  pentru  performanţe  în  învăţământ;  3  burse  –  pentru  

performanţe  în sport , 3 burse – pentru performanţe în pictură, 3 burse-pentru performanțe în muzică. În 

caz de  necesitate,  numărul  burselor  în  oricare dintre  domenii  poate  fi  modificat    la decizia 

Consiliului Orășenesc Drochia. Astfel, sunt stabilite 4 categorii de burse cu gradul și suma: gradul I-500 lei, 

gradul II-400 lei;gradul III- 300 lei. 

8. În  cazuri  excepţionale,   Consiliul  orășenesc Drochia  are  dreptul  de  a  revoca  bursa  orășenească. 



9. În cazuri excepționale, la propunerea comisiilor consultative de specialitate și decizia Consiliului orășenesc 

Drochia  numărul  de burse orășenească  poate fi mărit,  dar nu  mai mult  de o bursă. 

I. Modalitatea de examinare a actelor şi selectării candidaţilor pentru obţinerea 

bursei orășenești. 

 

1. Dreptul de a-şi propune candidaţii pentru participarea la concursul pentru bursa orășenească îl au 

consiliile administrative ale instituţiilor, în cadrul cărora îşi face studiile tânărul candidat. 

2. Participanţii la concurs depun următoarele acte: 

 - Demersul Consiliului de administraţie al instituţiei; 

- Copiile  actelor  care  confirmă  rezultatele  obţinute  (foaia  matricolă  pentru  anul  precedent  de  studii, 

diplomele ş.a.); 

- Scrisoarea de referinţă, semnată de doi membri ai Consiliului de administraţie sau  managerul instituţiei 

de învăţământ, cu ştampila instituţiei; 

 - Curriculum vitae/rezumat; 

- Copiile actelor de certificare pentru persoanele cu dizabilităţi, din familii social-

vulnerabile, orfani, tutelaţi, din familii cu venitul mic. 

3. Candidaţii de la Direcția Cultură, Turism,Tineret şi Sport  depun următoarele acte: 

- Demersul Consiliului de administraţie al Direcției Cultură,Turism Tineret şi Sport; 

- Copiile actelor care confirmă rezultatele obţinute (diplome, premii); 

- Scrisoarea de referinţă, semnată de managerul instituţiei, cu ştampila instituţiei; 

4. Setul de acte necesare, însoţit de scrisoarea de referinţă a instituţiei corespunzătoare, trebuie 

prezentat până  la  data  de  22  octombrie  şi  trebuie  să  reflecte  activitatea  candidatului  pentru 

perioada din 01 septembrie al anului precedent şi 01 septembrie anul curent. 

5. Actele candidaţilor  de  la  instituţiile   de  învăţământ,   pentru  performanţe   în  învăţămînt   (olimpiade 

şi concursuri internaţionale, republicane la discipline), actele candidaţilor înaintate de instituţiile de 

învăţământ, cele extraşcolare, şcolile  sportive (pentru  performanţe  în  sport  şi  cultură)  trebuie 

prezentate specialistului tineret și sport al Primăriei or.Drochia, bir. 14 . 

6. Selectarea finală a candidaţilor pentru obţinerea bursei orășenești  are loc la şedinţa specială a  Comisiei 

de Lucru numită prin dispoziția primarului, care va avea obligația: 

- De a examina detaliat actele prezentate și a întocmi un aviz cu lista nominală a candidaților ; 

- A pregăti lista nominală a candidaților pentru aprobare de către primarul orașului Nina Cereteu. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat : 

Specialist tineret și sport al  Primăriei or. Drochia  

Elena Parasca  

 


