
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006 cu privire la acordarea 

burselor elevilor talentați din liceele-internat republicane cu profil arte și elevilor 

talentați din clasele IV–IX a Colegiului Național de Coregrafie (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.70–72, art. 498), cu modificările 

ulterioare, va avea următorul cuprins: 
,,Anexa 

la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006 

 

Cuantumurile burselor de performanță și speciale 

pentru elevii talentați din liceele-internat republicane 

cu profil arte și elevii talentați din clasele IV-IX 

a Colegiului Național de Coregrafie 

Nr. 

crt. 
Categoriile de burse 

Cuantumul bursei lunare, lei 

clasele II-IV clasele V-IX clasele X-XII 

Burse de performanță 

1. Categoria I 380 560 720 

2. Categoria a II-a - 475 595 

3. Categoria a III-a - - 540 

Burse speciale 

  Bursa specială 560”. 

 

2. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire 

la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru 

studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, 

profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţământul 

postuniversitar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142–145, 

art.1092), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1) la anexa nr. 1: 

a) tabelul întâi va avea următorul cuprins: 

 

 

b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:  

 

 

c) tabelul al treilea va avea următorul cuprins: 

 
„Nr. 

crt. 

Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare, 

lei 

1. Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat 

după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în 

muncă mai mică de trei ani 

  

1245 

2. Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat 

după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în 

muncă mai mică de trei ani 

  

1375 

3. Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la 

punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii 

anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la 

doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei 

ani 

  

1420 

4. Medicii rezidenţi din anul I de studii 1245 

5. Medicii rezidenţi din anii II şi III de studii 1375 

6. Medicii rezidenţi din anii IV şi V de studii, medicii   

  

„Nr. 

crt. 

  

Categoriile de burse 

Cuantumul bursei lunare, lei 

în învățământul superior 

(ciclul I și ciclul II, 

inclusiv studiile integrate) 

în învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar 

nonterțiar 

I. Bursa pentru studenţii din învăţământul superior (ciclurile I și II, studii integrate) şi 

pentru elevii din învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar 

1. Categoria I 945 740 

2. Categoria a II-a 810 620 

3. Categoria a III-a 740 570 

II. Bursa socială 500 435 

III. Ciclul II 1015”;   

„Categoria bursierilor Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare, 

lei 

Elevii din învăţământul profesional 

tehnic secundar, cu excepţia elevilor 

care îşi fac studiile în grupele pentru 

surzi şi hipoacuzici 

Categoria I 550 

Categoria a II-a 460 

Categoria a III-a 390 

Elevii din învăţământul profesional 

tehnic secundar care îşi fac studiile în 

grupele pentru surzi şi hipoacuzici 

  420”; 
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secundari clinici înscrişi la secundariat imediat 

după absolvirea facultăţii 

1420 

7. Medicii secundari clinici înmatriculaţi în 

secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic 

În mărimea salariului de 

funcţie calculat conform notei 

8. Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor 

habilitat 

În mărimea unui salariu 

mediu primit până la 

înscrierea la postdoctorat, dar 

nu mai mult decât salariul 

mediu lunar pe economie din 

anul precedent”; 

 

2) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

„Nr. 

crt. 
  

  

Categoriile de burse 

Cuantumul bursei lunare, lei 

în învăţămîntul 

superior 

în învăţămîntul 

profesional tehnic postsecundar 

și postsecundar nonterțiar 

1. Bursa Republicii 1640 -  

2. Bursa Preşedintelui 

Republicii Moldova 

1490 1155 

3. Bursa Guvernului 1365  - 

4. Bursa „Gaudeamus”  - 990”. 

 

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, elevilor/studenților li se 

va acorda un supliment egal cu diferența dintre bursa stabilită conform prezentei 

hotărâri și bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2021 până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 

 

 

 

 



1. Denumirea autorului qi, dupE eaz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа pгoiectului

Proiectul Ноtёriгii Guvernului Cu privire la пodificarea uпоr hotdrdri ale Guvеrпului este еlаЬогаt de
Ministerul Educatiei, Culturii gi Сегсеtёrii.
2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч Ei finalitй{ile чrmйritе

NОТД INFORMATIVД
la proiectul Ноtirбrii Gцчеrпчlчi

Cu рriчiге la mоdifiсаrеа чпоr hоtйriri ale Gччеrпчlчi
(Ноtйrirеа Gччеrпчlчi пr. l009/2006 9i Ноtirбrеа Gччеrпчlчi пr. 4б712006)

Legea bugetului de stat pentru anul 202l ж.25812020 include aloca{ii suplimentare in sumб de 5,7 mil.
lei pentru mаjоrаrеа cu 2,3 la sчtё а cuantumului burselor elevilor gi studenlilor саrе beneficiazi de buTse,
in conformitate сч НоtёrАrеа Guvemului nT. l009/2006 cu privire la сuапtumurilе burselor, altor forme
de ajutoare SociLle peпtru studeпlii diп iпstilu|iile de iпvй|йmdпl superior, elevii diп institu|iile de
iпуd|ё]mаП profesional tеhпiс pos|secuпdar si poslsecuпdar попtеrliаr, profesioпal lеhпiс secuпdar si
реrsоапеlе care studiazd iп iпvd|dmапtul posluпiyersilar Ei Hotёrirea Gччеmчlчi M.46'712006 cu privire
la acordarea burselor elevilor tаlепtауi diп liсееlе-iпtеrпаt republicaпe cu profil arte si elevilor tаlепtауi
diп clasele IV-IX а Cole iului Na iопаl de core ra le
3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea еlеmепtеlоr поi

Рrоiесtчl НоtirАrii Gччеmчlчi prevede modificarea:
l) Апехеlоr пr. 1 qi nr.2 la НоtdrАrеа Guvemului пr, 1009 din l septembrie 2006
2) Ноtёririi Guvemului пr 46712006

рriп mаjоrаrеа cuantumului Ьчrsеlоr сч 2,3 la sutd pentru studentii Ei elevii din instituliile de invй{йmint
Sll rlоr ýl rоfеsiопаl tehnic ostsecundar ostsecundar попt iar, rогеsiопаl tehnic sесчпdаr
4. Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаrй
lmplementarea рrечеdеrilоr proiectului de НоtЁrirе de Guvem nu necesitё аlосйri suplimentare din
contul bugetului de stat. Acestea au Гоst alocate рriп Legea bugetului de Stat репtrч anul 202l rrr.

25812020, саrе include 5,7 milioane lei destinate in acest scop.

fundamentale (ý48
6. Ачйаrса 9i consultarea рuЬliсi а proiectului
In scopul respectirii рrечеdегilоr Legii пr. 2З912008 privind trапsрагепlа iп procesul dec izional,
proiectul HotirArii de Guчеrп а fost plasat ре pagina web oficialй а Ministerului Educaliei, Culturii qi

Cercetбrii www.mecc,gov,md, compartiment:ul ТrапsраrепId, directoriul Тrапsраrепld decizionald.

Ministru

Lil ia Р arhoпe псо: 02 2 -2 3-2 l -07

d

,,,1/r^

5. Nlodul dc ?псоr оrаrе а actului in cadrul normativ in чi оаrе

"ry

Lilia PO(,i()LSA

Proiectul se 1псоrроrеаzй in sistemul асtеlоr normative ýi nu ча necesita modificarea аltоr acte legislative
sau normative. Necesitatea арrоЬйrii acestui proiect reiese din asigurarea, сопfоrm Legii bugetului de stat,

а studen{ilor Ei elevilor din institulii de iпчёlДmАпt superior qi profesional cu о buTsa majorata, in limitele
cheltuielilor арrоЬаtе, qi nu poate fi suspendata, оr aceýtia чrmеаzd sd рrimеаsсё sume recalculate pentru
lunile anului 2021 in curs.
Se menlioneaz6, de asemenea, са acest proiect se сirсumsсriе Ноtiririlоr rесепtе ale Curfii Constitujionale
privind limitele соmреtепlеlоr ale unui Guчеm in demisie. Astfel, in Ноttrriri|е пr.'712021(ýаа) 9i 7/20l3
(ý l l3) Сurtеа а relevat са Guvemul al сйrui mandat а incetat trebuie sё solujioneze treburile urgente репtru
а evita pericole fоаrtе grave pentru stat gi cetёleni. La fel, Cu(ea Constitulionalб а subliniat сd, lipsa
legitimitilii politice пч tтebuie sd impiedice uп Gччеrп al сДrчi mandat а incetat sa adopte mДsчri urgente
gi песеsаrе репtrч societate. De altfel, in cazul neadoptarii mДsurilоr in discu{ie, interesul public ai
interesele paпicularilor pot fi periclitate, чпеоri cu efecte negative репtrч exerciliul drерturilоr


