
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățământ 

superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic 

postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2020-2021 

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

În temeiul art. 19 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova 

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, 

art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
 

1. Se aprobă:  

1) Lista studenților din instituțiile de învățământ superior cărora li se acordă 

Bursa Republicii în anul de studii 2020-2021, conform anexei nr.1; 

2) Lista studenților din instituțiile de învățământ superior cărora li se acordă 

Bursa Guvernului în anul de studii 2020-2021, conform anexei nr. 2; 

3) Lista elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic 

postsecundar cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2020-2021, 

conform anexei nr. 3. 
 

2. Instituțiile de învățământ superior și instituțiile de învățământ profesional 

tehnic postsecundar vor achita bursele de merit, nominalizate la punctul 1, în 

limitele alocațiilor bugetare aprobate. 
 

3. 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 

studenților din instituțiile de învățământ superior 

cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2020-2021 

 

Sabajuc Vlad – Academia de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Actorie 

 

Mahmadbecov Ruslan – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea 

Economie mondială și relații economice 

internaționale 

 

Ivanov Diana – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul V, specialitatea Medicină 

veterinară 

 

Lungu Marinela – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul III, 

specialitatea Limba și literatura  engleză  și 

limba spaniolă 

 

Butmalai Valentina – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu- 

Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul III, 

specialitatea Contabilitate 

 

Galațanu Daniela – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, 

anul IV, specialitatea Limba și literatura 

română și limba engleză 

 

Gușan Veronica – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, ciclul I, anul III, specialitatea 

Matematică și informatică 

 

Panchiv Olesea – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, 

anul III, specialitatea Drept 

 

Ştirbu Ruxandra – Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, studii 
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superioare integrate, anul V, specialitatea 

Medicină 

 

Guţu Crina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 

anul III, specialitatea Tehnologia și 

managementul alimentației publice 

 

Roşca Neonil – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 

anul IV, specialitatea Calculatoare și rețele 

 

Roadedeal Beatrice – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, 

anul III, specialitatea Business și 

administrare 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 
 

LISTA 

studenților din instituțiile de învățământ superior 

cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2020-2021 
 

Simonov Alina – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Drept 
 

Madan Daniel – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul III, 

specialitatea Finanțe și bănci 
 

Hîrbu Ana – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul III, 

specialitatea Business și administrare 
 

Conop Vladislava – Academia de Studii Economice a 

Moldovei, ciclul I, anul III, 

specialitatea Business și administrare 
 

Cozlov Deonisii – Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, ciclul I, anul V, specialitatea 

Medicină veterinară 
 

Vartan Cătălina – Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Ingineria mediului 
 

Mironova Anastasia – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul 

III, specialitatea Asistență socială 
 

Leahu Anastasia – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul 

III, specialitatea Asistență socială 
 

Miradji Ecaterina – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul 

IV, specialitatea Design interior 
 

Chiricuța Doinița – Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu” din Cahul, ciclul I, 
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anul III, specialitatea Business și 

administrare 
 

Darii Alexandr – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul 

I, anul III, specialitatea Drept 
 

Maican Daniela – Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Limba și literatura engleză și limba 

germană 
 

Timco Eugenia – Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, ciclul I, anul III, specialitatea 

Psihologie 
 

Moraru Liliana – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul III, specialitatea 

Matematici aplicate 
 

Gogu Maria – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Drept 
 

Bolduma Cristian – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul III, specialitatea Finanțe și 

bănci 
 

Covaliciuc Aliona – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul IV, specialitatea 

Tehnologia produselor cosmetice și 

medicinale 
 

Deșan Cristina – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul IV, specialitatea 

Tehnologie chimică industrială 
 

Bivol Cristian – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul III, specialitatea Business 

și administrare 
 

Simigaliova Anastasia – Universitatea de Stat din Moldova, 

ciclul I, anul III, specialitatea 

Matematici aplicate 
 

Axenti Cătălina-Francesca – Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
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studii superioare integrate, anul IV, 

specialitatea Stomatologie 
 

Tagadiuc Iuliana – Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 

studii superioare integrate, anul V, 

specialitatea Farmacie 
 

Gorea Alexandru – Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 

studii superioare integrate, anul VI, 

specialitatea Medicină 
 

Gomeniuc Alina – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie 

software 
 

Baidan Liliana – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul II, anul II, specialitatea Drept 

imobiliar și cadastral 
 

Telembici Ecaterina – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Design 

industrial 
 

Fistic Cristofor – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie 

software 
 

Bonta Alexandr – Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul I, anul III, specialitatea 

Tehnologia informației 
 

Ciobotaru Ana – Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport, ciclul I, anul III, 

specialitatea Antrenament sportiv 
 

Bejan Tatiana – Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu” din Cahul, ciclul I, 

anul IV, specialitatea Limba și 

literatura română și engleză 
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar 

cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2020-2021 

 

Andrieș Igor – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul 

IV, specialitatea Securitatea și sănătatea în 

muncă 

 

Cazanciuc Valentina – Instituția Publică ,,Centrul de Excelență în 

Viticultură și Vinificație din Chișinău”, anul 

IV, specialitatea Turism 

 

Chendighelean Diana – Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul, anul IV, 

specialitatea Contabilitate 

 

Ciochină Sergiu – Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru  

Plămădeală”, anul IV, specialitatea Pictură 

 

Cudalbă Marius – Instituția Publică ,,Centrul de Excelență în 

Horticultură și Tehnologii Agricole din 

Țaul”, anul IV, specialitatea Contabilitate 

 

Fronea Dumitrița – Colegiul de Ecologie din Chișinău, anul IV, 

specialitatea Meteorologie 

 

Goraș Angela – Instituția Publică ,,Colegiul de Medicină 

Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni”, anul IV, specialitatea Achiziții 

publice 

 

Leșan Mirela – Colegiul Național de Comerț al Academiei 

de Studii Economice a Moldovei, anul IV, 

specialitatea Contabilitate 

 

Mahu Victoria – Centrul de excelență în servicii și 

prelucrarea alimentelor, anul IV, 

specialitatea Tehnologia alimentației 

publice 
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Onica Vladimir – Centrul de excelență în economie și finanțe, 

anul IV, specialitatea Administrarea 

aplicațiilor web 

 

Padureț Victoria – Instituția Publică ,,Centrul de Excelență în 

Horticultură și Tehnologii Agricole din 

Țaul”, anul IV, specialitatea Contabilitate 

 

Sanduța Ecaterina – Centrul de excelență în medicină și farmacie 

,,Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea 

Îngrijirea bolnavilor 

 

Sava Victoria – Centrul de excelență în energetică și 

electronică, anul IV, specialitatea Rețele de 

calculatoare 

 

Sloninov Nicoleta – Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, 

specialitatea Modelarea, proiectarea și 

tehnologia confecțiilor din țesături 

 

Stoianov Cristina – Centrul de excelență în medicină și farmacie 

,,Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea 

Îngrijirea bolnavilor 

 

Țîbuleac Agnesa – Colegiul Național de Comerț al Academiei 

de Studii Economice a Moldovei, anul IV, 

specialitatea Contabilitate 

 

Țîțu Victoria – Instituția Publică ,,Colegiul Agroindustrial 

din Rîșcani”, anul IV, specialitatea 

Contabilitate 

 

Țurcan Ana – Instituția Publică ,,Colegiul Agroindustrial 

din Rîșcani”, anul IV, specialitatea Turism 

 

Untilă Aliona – Centrul de excelență în construcții, anul IV, 

specialitatea Design interior 

 

Volentir Andreea – Centrul de excelență în construcții, anul IV, 

specialitatea Design interior 
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Hotdr6re de Guvern

Cu privire la aprobarea listelor studenlilor din instituliile de invdlamant superior

gi elevilor din institutriile de invdlamAnt profesional tehnic postsecundar

cbrora li se acordd burse de merit in anul de studii 2020-2021

Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetlrii
i,r scopul sus!inerii performanfelor academice ale tinerilor, implicarii acestora in solu{ionarea

problemelor social-economice ale statului, Ministerul Educa{iej, Cr,rlturii Ei Cercetarii a elaborat 9i

propune spre examinare proiectul de F-lotarAre de Cuvern Cu privire la altrcbareq li's'telor 'stuclenlilor

clin in.stitut(iile rie lnyd/dntant .strperior,5'i elet,ilor clin in.s'li/ttliila c{e lnvalcintanl prqfe,s'irtnal lehnic

ptostsecundar cdrora li se acordd burse de meril in anul de,s'ludii 2020'2021'

proiectul respectiv se inscrie in politica promovatd de Ministerul Educafiei, Culturii qi

Cercetdrii pentru fortificarea sistemului invaldmAntului superior in direclia inscrierii acestuia in

spaliul european al invafdmAntului superior, precum gi pentru asigurarea creqterii atractivit6lii 9i

competitivitalii nalionale/internalionale a instituliilor de invalamant superior Ei profesional tehnic

postsecundar din lara.

privirelamodul$iconditiiledeacordareahurselorpen|ru
studenlii ciclul I, ciclul II, .studii inlegrate, tnvirtrirmanl ntedical $i .farmaceutic din instituliile de

tnttdldntant.superictr, elettii c.lin inslitu(iile cle tnvdldmanl profesional tehnic \to'sl,secundar 1i

post'secutnclctr ionter;iar Si profb,s'ional tehnic .s'ecundar, persoanele cQre sludioza in invalamanlul

po5tupitter.s,itar, aprobat prin HotarArea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006. in invA{arnAntul

iuperior gi profesionaI tehnic postsecundar, la invafamAntul cu fiecven[6, se acordd urmdtoarele tipuri

de burse de rnerit, finanlate dirr bugetul de stat:

Bursa Republicii ^ 12 burse pentru studen!ii ciclului I. ciclului II, sturdii integrate, invafdmdnt

rnedical gi farmaceutic din institutriile de invd{amant superior (1600 lei);

Bursa Guvernului - 30 burse pentru studenlii ciclului I, ciclului II, studii integrate, invalamAnt

medical gi farmaceutic din institu{iile de invalamdnt superior (1335 lei);

Bursa "Gaudeamus" - 20 burse pentru elevii din instituliile de invdlamdnt profesional tehnic

postsecundar gi postsecundar nonterliar (965 lei).

Listele candidalilor la bursele de merit au fost aprobate in cadrul senatelor instituliilor de invdlamant

superior gi consiliilor profesorale ale instituliilor de invdldmAnt profesional tehnic postsecundar.

na!ionale cu legisla!ia LJrriunii Eurropene

Prezentul proiect de Hotdr"Are nur corrtravine legislaf iei Uniunii [-uropene

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidentrierea elementelor noi



- f-u Urrc.rc O. merit au candidat studen{ii ciclului l. ciclulLri Il, studii integrate, invd{drndnt

rnedical gi f-armaceutic gi elevii care au oblirrut in anul precedent de studii o medie a notelor la

sesiunea de vard nu mai mica de 9 puncte in profilurile /domeniile de studiu tehnic, agrar, economic,

medical, militar, drept gi real (matematic6, informaticd, fizicd, chimie, biologie) gi nu mai micd de 9,5

puncte in alte profiluri /domenii de studiu.

Astfel, pentru Bursa Republicii, au fost depuse l9 de doseire, pentru Bursa Guvernului - 43

dosare, iar pentru Bursa .,Gaudeamus" - 20 dosare. Candidalii respectivi au fost selectali de cdtre

Comisii specializate, responsabile de examinarea dosarelor, aprobate prin Ordinele Ministrului

E,ducaliei, Culturii ;i Cercetarii nr. 641 din 13.07.2020 gi nr. 643 din 13.07.2020, in baza anumitor

criterii, inclusiv: media notelor; activitalile educa!ionale, culturale, sportive; Curriculum Vitae;

activitatea $tiin{ifica; publica{iile; scrisorile de recomandare. Toli studenliilelevii nom\nal\za\i au

demonstrat prin actele respective participarea la activitAti de cercetare gtiin!ifica, conferinle,

concursuri, diplomele concursurilor/olimpiadelor nalionale/internalionale. Numdrul de burse oferite

instituliilor de invalarndnt superior a fost corelat cu rrumdrul total de studerr!i de la ciclurile Iqi ll,
studii integrate, irrvaldmAnt rnedical gi farrnaceutic la irrvdtdmAnt cu frecven[6, din fiecare

un iversitate.

limitele alocaliilor bugetare aprobate in acest scop.

normative.

Proiectul a fost plasat online pentru consultari publice gi avizat, in conformitate cu legislalia in

v iqoare.

Proiectul a fost supus expertizei anticoruplie.
B.

9.

Proiectul a fost supus expertizeijuridice.

{4 Igor $AROVMinistru

Arcadie Andronic, tel: 022-232464

rygadi i.androni c@mecc. gov. md
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