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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru elevii Colegiului
Național de Coregrafie.
2. Acordarea burselor de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât
protecţia socială, cât şi stimularea elevilor cu reușite și rezultate bune şi comportament adecvat.
Bursele reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă elevilor care îşi realizează
studiile la învăţământul profesional tehniccu frecvenţă la zi.
3. Plafonul de acordare a burselor de studii se stabileşte la nivel de 70 la sută din numărul elevilor
autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţământ cu frecvenţă la zi, conform planului de
înmatriculare cu finanţare bugetară la specialitate / domeniu de formare profesională.
4. Alocaţiile pentru bursele de categoria I vor constitui 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a
II-a şi a III-a - 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare, prevăzute în acest scop.
5. În Colegiu bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi
se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţământ,
bursa se acordă în semestrul I de studii, în baza mediei notelor de la concursul de admitere.
6. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri. Bursa
socială se acordă persoanelor care au promovat sesiunea de examinare.
7. Elevilor din Colegiu li se atribuie următoarele tipuri de burse finanţate din bugetul de stat: burse
de merit; burse de studii; burse sociale.
8. Bursele de merit se acordă elevilor din învăţământul profesional tehnic care au performanţe
relevante și reușită academică foarte bună, participări la concursurile naționale și internaționale,
ocupând locuri premiante.
9. Bursele de studii se acordă elevilor din învăţământul profesional tehnic în funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură.
10. Bursa socială se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a candidatului.
11. Acordarea burselor se realizează în limita fondului de burse alocat de la bugetul de stat, stabilit
în corespundere cu legislaţia în vigoare.
12. Cuantumul şi plafonul de acordare a burselor elevilor se stabileşte de către Guvern, în funcţie de
numărul total al elevilor din învăţământul profesional tehnic, care îşi fac studiile cu finanţare
bugetară.
13. Pot candida la burse din bugetul de stat elevii admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi
elevii admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care realizează integral,
în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de
promovare şi numărul stabilit de credite: 30 - pentru un an de studii.
14. Bursele finanţate din bugetul de stat se repartizează proporţional pe ani de studii.
15. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice ale elevilor în sesiunea
de vară, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învăţământ.
16. Bursele de studii şi bursele sociale se fixează de două ori pe an, în funcţie de rezultatele academice
ale elevilor la sesiunile de vară şi de iarnă, începând cu 1 septembrie şi 1 ianuarie al anului de
studii.
17. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul Consiliului de Administrație, asigurând
transparenţa acestui proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse finanţate din bugetul de
stat vor fi implicaţi directorii adjuncți pentru instruire și practică, diriginții și contabilul-șef.
18. Acordarea burselor se realizează prin ordinul directorului colegiului, în baza propunerilor
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parvenite de la persoanele implicate, indicate la pct.16.
19. Bursele finanţate din bugetul de stat se achită elevilor lunar, cu excepţia vacanţei de vară.
20. Achitarea burselor finanţate din bugetul de stat se întrerupe din luna următoare lunii în care a fost
semnat ordinul de exmatriculare.
21. Colegiul poate acorda burse sociale şi nominale (bursa unor personalităţi), care se constituie din
mijloace provenite de la prestarea serviciilor cu plată şi alte activităţi auxiliare, din sponsorizări
şi donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate.
II. ACORDAREA BURSELOR DE MERIT
22. În Instituţia de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se acordă
următoarele tipuri de burse de merit finanţate din bugetul de stat: Bursa Preşedintelui Republicii
Moldova, Bursa ,,Gaudeamus”.
23. Listele candidaţilor la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea Ministerului Educaţiei
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în baza demersului Consiliului Profesoral.
24. Cuantumul burselor instituite conform punctului 22 al prezentului Regulament nu va depăşi
mărimea Bursei ,,Gaudeamus” pentru instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar
și postsecundar nonterțiar .
25. Bursele de merit în învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, se
stabilesc elevilor doar în ultimul an de studii, conform HG nr. 1009, din 01.09.2006.
26. Elevii candidaţi la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a participa la concursul de
selecţie, un dosar, care va conţine: curriculum vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai
relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor, aria de interese, abilităţile; certificatul
academic vizat la secția studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din
ultima sesiune; o scrisoare de recomandare din partea Consiliului Profesoral; copiile celor mai
relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare
ştiinţifice, olimpiadele zonale și republicane, concursuri naționale și internaționale; publicații;
alte materiale relevante.
27. Lista candidaţilor la bursa de merit se aprobă prin ordinul directorului, la propunerea Consiliului
Profesoral.
28. Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, în termen de
cel mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare semnată de directorul
insituției şi o copie a scrisorii de recomandare a Consiliului Profesoral.
29. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii și
Cercetării.
30. Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii: media notelor; activităţile educaţionale,
culturale, sportive; curriculum vitae; activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de
recomandare.
31. Achitarea burselor de merit se efectuează de către Colegiu în limitele alocaţiilor bugetare
aprobate în acest scop.
32. Elevii care beneficiază, de bursă de merit nu pot candida în perioada respectivă la bursa de
studii.
III. ACORDAREA BURSEI DE STUDII
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33. Bursa de studii se acordă elevilor care au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite,
în funcţie de rezultatele academice obţinute.
34. Lista elevilor candidaţi pentru obţinerea bursei de studii, este întocmită de către directorul adjunct
pentru instruire, cu respectarea cuantumului
stabilit de Guvern din numărul de elevi din fiecare grupă academică, şi confirmată de Consiliul
de Administrație până la 15 septembrie şi până la 15 ianuarie anual. Decizia Consiliului de
Administrație se aprobă prin ordinul directorului.
35. Lista elevilor cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei
generale obținute la sfârșit de semestru, până la acoperirea numărului de burse aprobat. Pentru
elevii admişi la anul I, lista candidaților cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea
descrescătoare a mediei de concurs la admitere.
36. Media notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/media semestrială se va calcula în
baza notelor la unităţile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru semestrul
respectiv, inclusiv notele de la disciplinele de cultură generală.
37. În caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii factori: media notelor
la unităţile de curs/disciplinele de specialitate, frecvenţa elevului, participarea la activităţi
extracurriculare în cadrul Colegiului, situaţia materială a elevului.
38. Dacă coincid şi aceste condiţii, prioritate va avea studentul originar din localităţile rurale. Locul
de trai se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a elevului. Locul de trai al elevului care nau atins vârsta de 18 de ani se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a părinţilor.
39. Elevii bursieri ai diverselor organizaţii, cu excepţia celor sportive, nu beneficiază de bursă de
studii din contul mijloacelor bugetare ale Colegiului.
40. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi şi organizaţii, numărul lor, precum şi meritele
pentru care se acordă acestea se stabilesc de către conducerea întreprinderii sau organizaţiei, în
comun cu Consiliul de Administrație. Mărimea bursei se indică în contractul încheiat între părţi.
41. Elevilor care nu au susţinut sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive întemeiate,
bursa de studii li se stabileşte după promovarea sesiunii amânate, în conformitate cu prevederile
Regulamentului.
42. Nu se acordă bursă de studii elevului care se află în concediu academic.
43. După restabilirea la studii, elevului i se acordă bursă după promovarea sesiunii de examinare, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
44. În cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de instituţia curativă abilitată,
eleva care a beneficiat de bursă, după restabilirea la studii primeşte până la sesiune bursa în
mărime integrală.
45. În caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, confirmată prin prezentarea certificatului
eliberat de instituţia medicală abilitată, elevul bursier continuă, în perioada respectivă, să
primească bursa de studii.
46. Elevul care efectuează studiile cu finanţare din buget, transferat de la altă instituţie de învăţământ,
poate beneficia de bursă, începând cu semestrul următor datei de promovare a examenelor,
diferenţelor stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor în condiţiile
prezentului Regulament.
47. Elevul transferat din grupa Dans popular în grupa Dans clasic și invers, poate beneficia de bursă,
începând cu semestrul următor datei de promovare a examenelor diferențelor stabilite, cu condiția
îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.

5

IV. ACORDAREA BURSELOR SOCIALE
48. Bursa socială se acordă, la cererea, elevilor care provin din familii socialmente vulnerabile,
elevilor care nu au obţinut bursa de studii.
49. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de elevi: elevii orfani şi elevii rămaşi fără
îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan; elevii ambii părinţi ai cărora sunt invalizi sau
pensionari; elevii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor
avariei de la C.A.E. Cernobîl; elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii.
50. Pentru a candida la bursa socială, elevii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual sau,
după caz, semestrial, acte de certificare a situaţiei familiale.
51. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri autohtoni.
52. Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Guvern.
53. Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este întocmită de către Consiliul de
Administrație, în urma analizei cererilor depuse şi în funcţie de reușita la învățătură a elevilor.
Lista nominală se aprobă prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ.
54. Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul directorului în cazul exmatriculării elevului
sau lichidării cauzei care a servit drept motiv pentru acordarea bursei respective.
55. Elevii care beneficiază de bursa socială pot candida şi la bursa de studii, în condiţii generale.
V. ACORDAREA BURSELOR ELEVILOR CARE ÎŞI FAC STUDIILE ÎN BAZĂ
DE CONTRACT
56. Elevii înmatriculaţi pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii pot beneficia de bursă de
studii din bugetul de stat în condiţiile prezentului Regulament.
57. Elevii care beneficiază de bursă pe bază de contract pot beneficia de burse de merit şi de alte
forme de sprijin material şi ajutor social, prevăzute de legislaţia în vigoare.
58. Bursa de merit, inclusiv bursa Preşedintelui Republicii Moldova, se acordă elevilor înmatriculaţi
pe bază de contract în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
VI. ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ ELEVILOR TALENTAȚI
DIN CLASELE a V – IX-a
59. Elevii înmatriculați în clasele gimnaziale a V – IX-a, învățământ finanțat din bugetul de stat, pot
beneficia de următorele categorii de burse:
- Bursa de performanță pentru elevii talentați din clasele a V – IX-a ale Colegiului Național
de Coregrafie;
- Bursă specială.
60. Bursa de performanță se acordă elevilor talentați cu o reușită bună la toate disciplinele și o reușită
excelentă la disciplinele de specialitate, care participă la manifestări cultural-artistice naționale
și internaționale (concursuri, spectacole, concerte, festivaluri, sărbători etc.), obținând premii,
mențiuni.
61. Plafonul de acordare a burselor de performanță se stabilește la nivel de 15 la sută din numărul
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elevilor bugetari. Cuantumul burselor se stabilește de către Guvern.
62. Bursele se fixează de 2 ori pe an, semestrial, conform rezultatelor elevilor în sesiunile de vară și
de iarnă, începând cu data de 1 a lunii care urmează după sesiunea de examinare, cu excepția
vacanței de vară.
63. Lista elevilor candidați pentru obținerea bursei este propusă de dirigintele clasei și confirmată de
Consiliul Profesoral, în prima lună după terminarea sesiunii de examinare și în limita fondului
de bursă aprobat. Decizia Consiliului Profesoral se aprobă prin ordinul directorului.
64. Lista elevilor, cărora li se acordă bursa de performanță, se constituie în ordinea descrescătoare a
mediei notelor obținute la disciplinele de cultură generală (nu mai mică de 9,0 – pentru Categoria
I și nu mai mică de 8,5 – pentru Categora a II-a), și a mediei la disciplinele de specialitate (nu
mai mică de 9,5 – pentru Categoria I și nu mai mică de 9,0 – pentru Categora a II-a).
65. Elevii, care nu s-au prezentat la sesiune din motive întemeiate (concediu medical, alte cauze
justificate) sunt obligați să informeze din timp despre cauza absenței. La prezentarea actelor ce
confirmă lipsa motivată, elevului i se acordă bursa după promovarea sesiunii, în termenul stabilit
de Consiliul Profesoral, în conformitate cu referințele dirigintelui de clasă și cu prevederile
prezentului Regulament.
66. În cazul pierderi temporare a capactății de muncă, confirmată prin prezentarea certificatului
medical, eliberat de instituția medicală abilitată, elevul bursier continuă să primească bursa de
promovare în perioada concediului medical.
67. Elevilor transferați dintr-o altă instituție de învățământ li se acordă bursă de performanță în baza
rezultatelor obținute la următoarea sesiune, precum și în baza rezultatelor susținerii diferenței de
program.
VII. ACORDAREA BURSELOR SPECIALE
68. Bursa specială se acordă elevilor claselor a V - IX-a, care locuiesc în cămin sau în locuințe
închiriate, în cazul de imposibilitate de a fi cazați în cămin și dacă nu sunt originari din
mun.Chișinău.
69. Elevilor din familiile social-vulnerabile li se stabilesc burse speciale în cazul când venitul lunar
pe semestrul precedent nu depășește mărimea salariului minim pe țară, pentru fiecare membru al
familiei, confirmat prin documente justificative prezentate de către elev.

VIII. DISPOZIŢII FINALE
70. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul Profesoral.
71. Prezentul Regulament poate fi modificat reieşind din prevederile actelor normative în vigoare,
cu aprobarea ulterioară la ședința Consilului Profesoral.
72. Cetățenii altor state, bursieri ai Republicii Moldova sunt asigurați cu burse în conformitate cu
prevederile protocolului de colaborare bilaterală.
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