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Cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei  

Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2018-2019 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641/2004 

privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă, conform anexelor nr.1 şi nr. 2, listele candidaţilor din rîndul 

studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru 

acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2018-

2019, înaintîndu-le Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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         Anexa nr.1 

        la Hotărîrea Guvernului nr. 
 

LISTA 

candidaţilor din rîndul studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior  

pentru acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova  

pentru anul de studii 2018-2019 
 

Grecu  Olivia – Universitatea de Stat din Moldova, studii 

superioare de licență, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Drept 
 

Balaban  Eugeniu – Universitatea Tehnică a Moldovei, studii 

superioare de licență, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Automatică și Informatică  
 

Șuletea Dumitrița – Academia de Studii Economice din Moldova, 

studii superioare de licență, ciclul I, anul III, 

specialitatea Contabilitate 
 

Stegărescu  Doina – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, 

studii superioare de licență, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Educație fizică și psihopedagogie  
 

Curcenco  Silvia – Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Istorie și educație 

civică 
 

Bunazoi Valeria – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”, studii superioare integrate, 

anul III, specialitatea Farmacie 
 

Cîssa Marina – Universitatea de Stat din Comrat, studii superioare 

de licență, ciclul I, anul III, specialitatea Asistență 

socială 
 

Petreanu Victoria – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

studii superioare de licență, ciclul I, anul III, 

specialitatea Muzică 
 

Bordian Constanța – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 

studii superioare de licență, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Limba și literatura română și limba 

engleză 

 

Gordilă Nicoleta –  

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

studii superioare de licență, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Matematică și Informatică 
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         Anexa nr.2 

        la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

LISTA 

candidaţilor din rîndul elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru acordarea Bursei 

Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2018-2019 

 

Andronic Larisa – Centrul de excelență în medicină și farmacie 

„Raisa Pacalo”,  anul III, specialitatea Medicină 

 

Bivol Luminița – Colegiul Național de Coregrafie, anul III, 

specialitatea Coregrafie 

 

Breahna Lilian – Centrul de excelență în informatică și tehnologii 

informaționale,  anul IV, specialitatea 

Informatică 

 

Ghidirim Cătălina – Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca,  

anul IV, specialitatea Asistență socială 

 

Grăjdianu Alexandru – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți,  anul IV, 

specialitatea Mașini și aparate în industria 

ușoară 

 

 



Notă de argumentare 

Ia proiectul de Hotărâre de Guvern

Cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova

pentru anul de studii 2018-2019

I. Argument

în temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-111 din 17 

ianuarie 2004 privind instituirea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova. în scopul 

susţinerii performanţelor academice ale tinerilor. Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării a elaborat şi propune spre examinare proiectul de Hotărâre de Guvern Cu 

privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova 

pentru anul de studii 2017-2018.

II. Esenţa proiectului

în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a 

burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul 11, studii integrate, învăţământ medical şi 

farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar. 

persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar. aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006, Bursa Preşedintelui Republicii Moldova, care 

urmează să tic promulgată prin Decretul Preşedintelui RM. include 15 burse, dintre 

care 10 burse sunt pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate din 

instituţiile de învăţământ superior (1320 lei) şi 5 burse pentru elevii din instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (1025 lei).

Candidaţii la Bursa Preşedintelui au fost aprobaţi în cadrul senatelor instituţiilor 

de învăţământ superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar. în context, la bursa respectivă, au candidat studenţii şi 

elevii care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu 

mai mică de 9,5 puncte în profilurile /domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, 

medical, militar, drept şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie).

Astfel, pentru acordarea Bursei Preşedintelui în anul universitar 2018-2019. la 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fort depuse dosarele a 23 de candidaţi 

(studenţi din ciclurile I şi II) din 16 instituţii de învăţământ superior publice din ţară, şi 

dosarele a 10 candidaţi din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar. Candidaţii respectivi au fost selectaţi de către Comisia 

specializată, responsabilă de examinarea dosarelor, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1065 din 11 iulie 2018, în baza anumitor criterii,



inclusiv: media notelor; activităţile educaţionale, culturale, sportive; Curriculum Vitae; 

activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de recomandare. Toţi studenţii nominalizaţi 

au demonstrat prin actele respective participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică, 

conferinţe, concursuri, diplomele concursurilor /olimpiadelor naţionale / internaţionale.

III. Costul implementării.

Bursa Preşedintelui Republicii Moldova se planifică şi se achită de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

IV. Impactul proiectului.

Acordarea burselor de merit studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi 

elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar va spori atractivitatea studiilor şi calitatea acestora, investiţiile în studenţii şi 

elevii care sunt subiecţii acestui proiect fiind valorificate prin potenţialele beneficii aduse 

mediului economic şi socio-cultural al ţării.

Ministru Monica BABUC

Lilia Parhomenco: 033-232107
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