
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei  
Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2019-2020 

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

 

În temeiul pct.5 din Regulamentul privind acordarea bursei Preşedintelui 

Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor 

din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, aprobat prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641/2004 privind instituirea Bursei 

Preşedintelui 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 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 
2019-2020, înaintîndu-le Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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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 2019-2020 

 

Pojar Felicia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, 

specialitatea Tehnologia informației  

 

Tizu Irina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, 

specialitatea Administrație publică  

 

Ungureanu Valeria – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Calculatoare  

 

Diacenco Margareta – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, 

specialitatea Inginerie software  

 

Postica Andrei – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, 

anul III, specialitatea Marketing și logistică  

 

Vîrlan Victoria – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”, studii integrate, 

specialitatea Farmacie, anul IV 

 

Kulebanova Natalia – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie și 

management în transport auto  

 

Iacobache Evelina – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Business și 

administrare  

 

Soltinschi Cristina – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 

ciclul I, anul III, specialitatea Pedagogie socială  

 

Pîslaru Alexandru 

 

– Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul III, 

specialitatea 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 2019-2020 

 

Vlas Petru – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de 

Studii Economice a Moldovei, anul IV, 

specialitatea Comerţ 

 

Guranda Natalia – Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, 

specialitatea Securitatea şi sănătatea în muncă  

 

Plop Maria – Colegiul de Arte Plastice 

„Alexandru Plămădeală” din Chişinău, anul IV, 

specialitatea Pictură  

 

Dugan Nălly   – Colegiul Agroindustrial din Rîşcani, anul IV, 

specialitatea Contabilitate  

 

Cumpătă Alexandrina – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie 

,,Raisa Pacalo”, anul V,  specialitatea Medicină  

 

 
 

 



Digitally signed by Nicolaescu-Onofrei L 

Location: Moldova

NOTĂ INFORMATIVĂ

p proiectul de Hotărâre de Guvern

r la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru 

anul de studii 2019-2020

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

în scopul susţinerii performanţelor academice ale tinerilor, implicării acestora în 

soluţionarea problemelor social-economice ale statului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

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

listele candidaţilor ta acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2019- 

2020

Proiectul respectiv se înscrie în politica promovată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării pentru fortificarea sistemului învăţământului superior în direcţia înscrierii acestuia în 

spaţiul învăţământului superior european, precum şi asigurarea creşterii atractivităţii şi 

competitivităţii naţionale/internaţionale a instituţiilor de învăţământ superior şi profesional 

tehnic postsecundar din ţară.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

In corespundere cu Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor 

pentru studenţii ciclul l  ciclul ÎL 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 fie promulgată prin 

Decretul Preşedintelui RM, include 15 burse, dintre care 10 burse sunt pentru studenţii 

ciclului 1, ciclului 11, studii superioare integrate din instituţiile de învăţământ superior (1385 lei) 

şi 5 burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar (1075 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).

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene___________________________________

Prezentul proiect de Hotărâre nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_________________



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

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fort depuse dosarele a 33 de candidaţi (studenţi 

din ciclurile 1 şi II) din 13 instituţii de învăţământ superior publice din ţară, şi dosarele a 18 

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. 850 din 03.07.2019, 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, olimpiade naţionale / internaţionale.

5. Fundamentarea economico-financiară____________________________________________

Mijloacele financiare sunt prevăzute anual prin Legea bugetului de stat şi se încadrează în 

limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_______________________

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu necesita abrogarea unor acte 

normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului______________________________________

Proiectul a fost plasat Online pentru consultări publice şi avizat, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.

8. Constatările expertizei anticorupţie______________________________________________

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie. Proiectul în cauză este proiect de acte normative 

cu caracter individual exceptat de la expertiza anticorupţie, în sensul art. 28 alin (2) lit b.) din 

Legea Integrităţii nr. 82 din 25.05.2017.

9. Constatările expertizei juridice__________________________________________________

Proiectul a fost supus expertizei juridice. Proiectul a fost redactat conform prevederilor Legii 

100/2017 cu privire la actele normative.______________________________________________

Liliana NICOLAESCU-ONOFREI

Ministru
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