
 
D E C R E T 

privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din 

instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

pentru anul de studii 2018-2019 

  

nr. 970-VIII  din  28.11.2018 

  
Monitorul Oficial nr.448-460/760 din 07.12.2018 

  

* * * 

În scopul susţinerii studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile 

de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, care au obţinut 

performanţe academice deosebite şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică şi la viaţa socială 

şi în temeiul art.94 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al Decretului Preşedintelui 

Republicii Moldova nr.1641-III din 17 ianuarie 2004, 

Preşedintele Republicii Moldova 

DECRETEAZĂ: 

Art.1. – Se aprobă lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior, conform anexei 

nr.1, şi lista elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, conform anexei nr.2, cărora li se acordă bursa Preşedintelui Republicii Moldova pentru 

anul de studii 2018-2019. 

  

Art.2. – Bursele vor fi plătite din mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru acest scop. 

  

Art.3. – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON 

  

Nr.970-VIII. Chişinău, 28 noiembrie 2018. 

  

  

Anexa nr.1 

la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.970-VIII din 28 noiembrie 2018 

  

LISTA 

studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora 

li se acordă bursa Preşedintelui Republicii Moldova  

  
BALABAN Eugeniu – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Automatică şi 

Informatică 

BORDIAN Constanţa – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză 

BUNAZOI Valeria – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, studii 
superioare integrate, anul IV, specialitatea Farmacie 
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CÎSSA Marina – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul III, specialitatea Asistenţă socială 

CURCENCO Silvia – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul IV, 

specialitatea Istorie şi educaţie civică 

GORDILĂ Nicoleta – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Matematică şi Informatică 

GRECU Olivia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept 

PETREANU Victoria – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea 
Muzică 

STEGARESCU Doina – Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, ciclul I, anul IV, specialitatea 

Educaţie fizică şi psihopedagogie 

ŞULETEA Dumitriţa – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea 

Contabilitate. 

  

  

Anexa nr.2 

la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.970-VIII din 28 noiembrie 2018 

  

LISTA 

elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar 

şi postsecundar nonterţiar cărora li se acordă bursa 

Preşedintelui Republicii Moldova  

  
ANDRONIC Larisa – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, anul III, 

specialitatea Medicină 

BIVOL Luminiţa – Colegiul Naţional de Coregrafie, anul III, specialitatea Coregrafie 

BREAHNA Lilian – Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, anul IV, 

specialitatea Informatică 

GHIDIRIM Cătălina – Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, specialitatea Asistenţă socială 

GRĂJDIANU 

Alexandru 

– Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Maşini şi aparate în 

industria uşoară. 

  


