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privind selectarea beneficiarilor bursei de merit 

EASY CREDIT SCHOLARSHIP 
2018-2019

I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de selectare a beneficiarilor bursei de 

merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP (în continuare bursă).
1.2. Procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei se bazează pe următoarele principii;

a) PUBLICITATE. Selecţia este una deschisă, prin asigurarea accesului liber dc 
participare a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de participare 
la selecţie;

b) OBIECTIVITATE. Selecţia exclusiv după merit, în baza rezultatelor obţinute;
c) TRANSPARENŢA.Punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
d) EGALITATE. Selecţia va avea loc în mod egal, indiferent de vîrstă, naţionalitate, 

rasă, sex, limbă vorbită, religie, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor 
criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel îneît orice candidat să aibă 
şanse egale.

II. BURSA DE MERIT EASY CREDIT SCHOLARSHIP
2.1. întreprinderea cu Capital Străin „Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, în 

parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie 
Generală şi Drept, şi Facultatea Finanţe va institui pentru anul academic 2018-2019, 2 
burse de merit anuale, în mărime de 200 (două sute) EURO lunar.

2.2. Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP va fi achitată studenţilor selectaţi în 
lei moldoveneşti, la rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei, din ziua plăţii.

2 3 . Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP va fi achitată studenţilor selectaţi, la 
începutul fiecărei luni, în decursul primelor cinci zile ale lunii, începînd cu luna 
septembrie 2018, pînă în luna iunie 2019, inclusiv.

2.4. Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP se instituie anual, începînd cu anul 
2018.

2.5. Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP nu poate constitui subiectul unei 
cesiuni, beneficiile nu pot fi transmise către terţe persoane de către beneficiari.

HI. CONDIŢII DE PARTICIPARE
3.1. Pentru a putea participa la selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT 

SCHOLARSHIP, candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
a) la momentul aplicării pentru bursa de merit, să fi susţinut sesiunea ordinară de 

vară, de trecere în anul IV, secţia de zi. Facultatea Economie Generală şi Drept/ 
Facultatea Finanţe din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (în 
continuare ASEM);

b) să nu dispună de restanţe în cadrul sesiunilor ordinare anterioare;
c) nota medie în cadrul tuturor sesiunilor ordinare, anterioare să nu fie mai mică 

decît 7.00 (şapte întregi, zero zecimi);
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d) să nu fi comis abateri disciplinare în procesul de studii, din momentul dobîndirii 
statutului de student al Facultăţii Economie Generală şi Drept/Facultăţii Finanţe 
din cadml ASEM, să nu fi admis încălcări al Codului de Etică universitară al 
ASEM;

e) să nu fi fost anterior exmatriculat şi ulterior restabilit;
f) să nu fie beneficiar al altor burse de merit.

3.2, La fel, pe lîngă condiţiile enumerate în pct. 2.1, în calitate de avantaje la selecţia 
candidaţilor vor servi următoarele circumstanţe:
a) studentul provine dintr-o familie numeroasă (de la 4 copii), la momentul 

depunerii dosamlui ambii părinţi sunt decedaţi, sau educat de un părinte, al cărui 
venit nu depăşeşte suma de 5000,00 (cinci mii) lei per lună;

b) studentul participă activ la acţiuni extrauniversitare şi de voluntariat;
c) studentul participă la concursuri interuniversitare, inclusiv peste hotarele ţării;
d) studentul nu dispune de un venit mai mare de 6000,00 (şase mii) lei, lunar.

rV. MODALITATEA DE SELECTARE A BENEFICIARILOR
4.1. Prezentul Regulament se publică pe pagina web a Aeademiei de Studii Economiee a 

Moldovei şi pe panourile informative din incinta Facultăţii Economie Generală şi 
Drept, şi Facultatea Finanţe din cadrul ASEM, începând cu luna iulie 2018.

4.2. Dosaml de participare la concurs se depune de către candidat la decanatul Facultăţii 
Economie Generală şi Drept/ Facultăţii Finanţe din cadrul ASEM sau la sediul 
oficiului central I.C.S. „Easy Credit” S.R.L.: mun.Chişinău, str. Tighina 49/4 şi trebuie 
să ineludă următoarele acte:
a) cerere pentru participare la concurs şi consimţămîntul de a prelucra datele cu 

caraeter personal;
b) copia buletinului de identitate;
c) copia documentului care certifică rezultatele în studii;
d) scrisoare de recomandare de la un profesor al Facultăţii Economie Generală şi 

Drept/Facultăţii Finanţe din cadrul ASEM;
e) certificat emis de către ASEM prin care se atestă continuarea studiilor şi lipsa 

statutului anterior de exmatriculat;
f) eseu pe tema “Analiza Dobânzii Anuale Efective (DAE) în sectorul financiar 

nebancar din Republica Moldova”;
g) alte aete ce confirmă circumstanţele ce constitue un avantaj la selectarea 

beneficiarilor Bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP.
4.3. Actele pentru concurs se recepţionează pînă la 28.08.2018. Orice solicitare depusă 

după expirarea datei de 28 august 2018 nu se va examina.
4.4 . Toate dosarele de participare la selecţie se vor examina de către angajaţii întreprinderii 

cu Capital Străin “Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, din cadrul 
Departamentului Financiar, care vor propune candidaturile selectate directorului Î.C.S. 
„Easy Credit” S.R.L.

4.5. Directoml Î.C.S. „Easy Credit” S.R.L. va aproba pînă la data de 3 septembie 2018,
2 beneficiari a burselor de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP.

4.6. Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi de către angajaţii Î.C.S. „Easy Credit” S.R.L., iar 
lista beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Î.C.S. „Easy Credit” S.R.L. -
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www.ccrcdil.md, precum şi pe panourile informative ale l''aeullă|ii liconomie (ienerală
şi Drept, şi Facultăţii Finanţe din cadml ASEM.

V. OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARILOR BURSEI
5.1. Beneficiarii bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt obligaţi:

a) să înregistreze pe tot parcursul beneficierii bursei de merit, la sesiunile ordinare, 
note nu mai mici decît 8 (opt);

b) să prezinte lunar, de la data de 01 pînă la data de 03 pe toată perioada de 
benificiere a Bursei de merit, dovada continuării studiilor la Facultatea Economie 
Generală şi Drept/Facultatea Finanţe din cadml ASEM;

c) să prezinte după fiecare sesiune ordinară, în termen de cel mult 10 zile dovada 
respectării pct. 5.1, lit a);

d) să respecte prevederilor Codului de Etică universitară al ASEM, să dea dovadă de 
un comportament diligent şi respectuos atît în cadml ASEM, cît şi în afara orelor 
de învăţămînt;

e) să nu comită infracţiuni.

VI. DREPTURILE BENEFICIARILOR BURSEI
6.1. Beneficiarii bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt în drept:

a) să efectuieze orice tip de practică de specialitate în cadrul I.C.S. „Easy Credit” 
S.R.L.;

b) să solicite asistenţa angajaţilor Departamentului Finanţe din cadrul Î.C.S. „Easy 
Credit” S.R.L. în activitatea sa de student, inclusiv asistenţă tehnică şi date 
statistice;

c) să solicite achitarea Bursei de merit în numerar, sau să fie distribuit la achitarea 
contractului pentm studiile universitare, în beneficiul ASEM, în baza condiţiilor 
stabilite cu conducerea ASEM.

VII. PIERDEREA CALITĂŢII DE BENEFICIAR AL BURSEI DE MERIT
7.1. Beneficiaml bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP îşi pierde calitatea sa 

de beneficiar în următoarele condiţii:
a) exmatricularea din ASEM;
b) suspendarea calităţii de student;
c) a admis în cadml sesiunii ordinare restanţă;
d) nu a susţinut sesiunea ordinară în condiţiile pct. 5.1 lit. a);
e) a comis infiracţiune;
f) nu a prezentat în termen dovada respectării pct. 5.1 lit. a);
g) a expirat termenul bursei de merit (zece luni de studii);
h) a încălcat prevederile Codului de Etică universitară al ASEM;
i) deces.

http://www.ccrcdil.md
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VIII. ROLUL DECANATULUI FACULTĂŢII ECONOMIE GENERALĂ ŞI 
DREPT, ŞI FACULTĂŢII FINANŢE DIN CADRUL ASEM

8.1. Decanatul Facultăţii Economie Generală şi Drept, şi Decanatul Facultăţii Finanţe clin 
cadrul ASEM va infonna studenţii despre existenţa şi posibilitatea de a beneficia de 
bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP, prin plasarea anunţului pe panoul 
informativ al Facultăţii Economie Generală şi Drept, şi Facultăţii Finanţe precum şi 
prin informarea profesorilor ce predau în cadrul Facultăţii Economie Generală şi Drept 
şi Facultăţii Finanţe.

8.2. Decanatul Facultăţii Economie Generală şi Drept/ Decanatul Facultăţii Finanţe din 
cadrul ASEM va elibera Ia solicitarea studenţilor ce doresc să participe la selecţia 
pentru Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP toate informaţiile necesare 
pentru aplicarea cererii, inclusiv, la necesitate, certificat privind reuşita studentului, cu 
privire la comportamentul studentului în timpul orelor de studii, cu privire la lipsa 
unor altor burse de merit acordate candidaţilor, cu privire la participarea candidaţilor la 
concursuri interuniversitare, inclusiv internaţionale şi alte informaţii pe care le deţine.

IX. FACILITĂŢI POSTUNIVERSITARE
9.1. Beneficiarii bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP, vor fi angajaţi în mod 

prioritar, în cîmpul muncii, în conformitate cu disponibilitatea funcţiilor vacante, în 
cadrul Î.C.S. Easy Credit S.R.L.

APROBAT:
Directorul Financiar 
Î.C.S. “Easy Credit” S.R.L.

COORDONAT:
Rector ASEM, 
Academician,
Prof univ. dr. hah; Grigore BELOSTECINIC


