
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
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Chișinău 
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Сu privire la listele candidaților la acordarea Bursei  

Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2020-2021 

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

 

În temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1641/2004 

privind instituirea bursei Președintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, listele candidaților din rândul 

studenților din instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de 

învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru 

acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul 

de studii 2020- 2021, înaintându-le Președintelui Republicii Moldova spre 

examinare.  

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov  
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

candidaților din rândul studenților din instituțiile de învățământ superior 

pentru acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova 

 pentru anul de studii 2020-2021 

 

Isac Aliona – Universitatea de Stat din Tiraspol, 

ciclul I, anul IV, specialitatea 

Geografie și limba engleză 

 

Colibă Biatricie – Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Limba și literatura română și limba 

engleză 

 

Jelehovschi Petru – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul IV, specialitatea 

Tehnologii informaționale 

 

Stoica Mihaela – Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 

studii superioare integrate, anul VI, 

specialitatea Medicină 

 

Zubcu Mircea – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Design 

industrial 

 

Perțu Anastasia Anghelina – Academia de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea 

Grafică 

 

Potorac Sorina – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul III, 

specialitatea Contabilitate 

 

Bucor Nicolae – Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, ciclul II, anul II, specialitatea 

Agricultură conservativă 
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Dreglea Galina – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul 

IV, specialitatea Pedagogie în 

învățământul primar și limba engleză 

 

Cojocari Maia – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul 

I, anul III, specialitatea Inginerie și 

management pe ramuri 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

candidaților din rândul elevilor din instituțiile de învățământ profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru acordarea Bursei 

Președintelui Republicii Moldova pe anul de studii 2020-2021 

 

Baba Dorin – Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul, anul IV, 

specialitatea Programare și analiza produselor de 

program 

 

Drumea Cezar – Centrul de excelență în educație artistică ,,Ștefan 

Neaga”, anul IV, specialitatea Interpretare 

instrumentală 

 

Druța Cornelia – Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru 

Plămădeală”, anul IV, specialitatea Pictură 

 

Frățescu Andrei – Colegiul de Medicină Orhei, anul V, specialitatea 

Medicină 

 

Vusatîi Nichita – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV, 

specialitatea Modelarea, proiectarea și tehnologia 

confecțiilor din țesături 

 



NOTA INFORMATIVA
Ia proiectul de HotdrAre de Guvern

Cu privire la listele candidalilor la acordarea Butrsei Pregedintelui Reprrblicii Moldova

pentru anul de studii2020-2021

l D.""rni.ea autorului gi, dupd caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetlrii
in scopul suslinerii performanlelor academice ale tinerilor, implicarii acestora in solulionarea

problernelor social-economice ale statului, Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetarii a elaborat gi

propune spre examinare proiectul de HotdrAre de Guvern Cu privire la listele candidulilor Iu

acorrlurea Bursei PreSedintelui Republicii Moldova pentru unul de studii 2020-2021

Proiectul respectiv se inscrie in politica promovatd de Ministerul Educaliei, Culturii 9i

Cercetdrii pentru fortificarea sistemului invdfamAntului superior in direc!ia irrscrierii acestuia in

spaliul invafdrnAntului superior european, precum gi asigurarea cregterii atractivitalii 9i

competitivitatrii na{ionalei internaliorrale a institurtriilor de invafam6nt superior ;i prof.esional tehnic

postsecurtdat' d in {ara.

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitalile urmdrite

-

in corespundere cu Regulamentul cu privire la modul qi condiliile de acordare a hurselor

pentru studenlii ciclul I, ciclul II, studii integrate, invdtrdmant medical Si Jarmaceutic din

institu{iile de tnvdldmant superior, elevii din instituliile de invdldmant profesional tehnic

postsecundar Si postsecundar nonlerliar Si profesional tehnic secundAr, persoanele care studiazd

in invdydmantul postuniversitar, aprobat prin Hot[rArea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006,

Bursa Preqedintelui Republicii Moldova, care urrneazd sd fie promulgatd prin Decretul

Preqedintelui RM, include 15 burse, dintre care 10 burse sunt pentru studenlii ciclului I, ciclului

II, studii superioare integrate, invatamdnt medical gi farmaceutic din instituliile de invd![mArrt

superior (1455 lei) gi 5 burse pentru elevii din institutriile de invafamdnt profesional tehnic

postsecundar si postsecundar nonter{iar (1130 lei).

Candidatii la Bursa Pregedirrtelui au fost aprobafi in cadrul senatelor irrstituliilor de

invafarnarrt sr-rperior gi consiliilor protesorale ale institutriilor de ?nvdfdrndnt profesiorral tehnic

postsecundar. in context, la bursa respectiv6, au candidat studenIii gi elevii care au obtrinut ?n arrul

precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vard nu mai mica de 9,5 puncte in profilurile

/domeniile de studiu tehnic, agrer, economic, medicql, militar, drept gi real (matematicd,

informaticd, fizicd, chimie, b iologie).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legisla{iei nafionale cu legislalia Uniunii Europene

Prezentul proiect de Hot[rAre nu contravine legislaliei Uniunii E,uropene.

Astfel, pentru acordarea Bursei Pregedintelui in anul universitar 2020-2021.1a Ministerul

E,ducatiei, Culturii qi Cercetdrii aLr fort depuse 23 dosare (studenIi din ciclurile I ii II. studii



l9ifarmaceutic)dinl3institu1iideinvafamantsuperior

publice din \ard, gi dosarele a z0 candida{i din instituliile de invalamdnt profesional tehnic

postsecundar Ei postsecundar nonterliar. Candidalii respectivi au fost selectafi de catre Comisii

special izate, responsabile de examinarea dosarelor, aprobate prin ordinele Ministrului E'ducaliei,

Culturii gi Cercetari i nr.64l din 13.07.2020 gi nr.643 din 13.01 .2020, in baza anumitor criterii,

inclusiv: media notelor; activitalile educalionale, culturale, sportive; Curriculum Vitae; activitatea

gtiinfific6; publicaJiile; scrisorile de recomandare. Toli studentii nominalizali au demonstrat prin

actele respective particip arealaactivitali de cercetare qtiinlifica,'conferin!e, concursuri, diplomele

concursuri lor/ol imp i adel or na!ionale/i nternaf i on al e.

5 . Fundame ntarea esonomico-finan ciatd

Mijloacele financiare sunt prevdzute anual prtn Leg"a bugetului de stat Ei se incadreazd in

limitele aloca{iilor bugetare aprobate in acest scop.

Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul

normative.

se incorporeazd in sistemul actelor normative nu necesita abrogarea unor acte

7, Avizarea gi consultarea publica a proiectulut
;uuti..9iavizat'inconformitatecu|egisla1ia

rn vrgoare.

8. Constatirile expeftizei anticorup!ie

Proiectul a fost supus expertizei anticoruplie.

9 . Constatdrile experttzeijuridice

Proiectul a fost supus expertizeijuridice.

Ministru

Arcadie Andronic, tel: O22-232464

a.rca d i i, aJr d rg n iq@ m ecc.go-UJn d

Igor $AROV
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