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* * * 

Înă scopulă sus ineriiă studen iloră dină institu iileă deă înv mîntă superioră şiă eleviloră dină
institu iileădeăînv mîntăprofesionalătehnicăpostsecundar,ăcareăauăob inutăperforman eăacademiceă
deosebiteă şiă particip ă laă activit iă deă cercetareă ştiin ific ă şiă laă via aă social ă şiă înă temeiulă art.94ă
alin.(1) din Constitu iaă RepubliciiăMoldova şiă ală Decretuluiă Preşedinteluiă Republicii Moldova 

nr.1641-III din 17 ianuarie 2004,  

PreşedinteleăRepubliciiăMoldovaă 
DECRETEAZ :ă 

Art.1. – Seăaprob ălistaăstuden ilorădinăinstitu iileădeăînv mîntăsuperior,ăconformăanexeiă
nr.1,ă şiă listaă eleviloră dină institu iileă deă înv mîntă profesională tehnică postsecundar,ă conformă
anexeiă nr.2,ă c roraă liă seă acord ă bursaă Preşedinteluiă RepubliciiăMoldovaă pentru anul de studii 

2016-2017. 

  

Art.2. – Burseleăvorăfiăpl titeădinămijloaceleăprev zuteăînăbugetulădeăstatăpentruăacestăscop. 
  

Art.3. – Prezentulădecretăintr ăînăvigoareălaădataăsemn rii. 

PREŞEDINTELEăREPUBLICIIăMOLDOVA Nicolae TIMOFTI 

  

Nr.2284-VII. Chişin u,ă23ăaugustă2016. 
  

Anexa nr.1 

laăDecretulăPreşedinteluiăRepubliciiăMoldovaă 
nr.2284-VII din 23 august 2016 

  

LISTA 

studenţilorădinăinstituţiileădeăînv ţ mîntăsuperiorăc roraăliăseă 
acord ăbursaăPreşedinteluiăRepubliciiăMoldova 

  

ARTIOM Diana  – UniversitateaăTehnic ăaăMoldovei,ăciclulăI,ăanulăIII,ăspecialitateaă– tehnologii 

informa ionale 

BEŞLEAGAăIulianaă – UniversitateaăAcademieiădeăŞtiin eăaăMoldovei,ăciclulăI,ăanulăII,ăspecialitateaă– 

chimie 



LEFTER Sergiu  – UniversitateaădeăStată„BogdanăPetriceicuăHaşdeu”ădinăCahul,ăciclulăI,ăanulăII,ă
specialitatea – drept 

LITOVCENCO 

Mihaela  

– UniversitateaădeăStatădeăMedicin ăşiăFarmacieă„NicolaeăTestemi anu”,ăstudiiă
integrate, anul VI, specialitatea – medicin  

MALANCEA Livia  – Universitatea Pedagogic ădeăStată„IonăCreang ”ădinăChişin u,ăciclulăI,ăanulăIV,ă
specialitatea – pedagogieăpreşcolar  

MATEI Gabriela  – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea – 

finan eăşiăb nci 
PETRUŞCAăDorină – AcademiaăMilitar ăaăFor elor Armateă„AlexandruăcelăBun”,ăciclulăI,ăanulăIV,ă

specialitatea – transmisiuni  

POPESCUăLumini aă – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea – matematic ă 
RN ăCristinaă – UniversitateaăTehnic ăaăMoldovei,ăciclulăI,ăanulăIII,ăspecialitatea – ingineria 

sistemelor biomedicale 

VORONEANU 

Cristina  

– Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea – rela iiă
interna ionale. 

  

  

Anexa nr.2 

laăDecretulăPreşedinteluiăRepubliciiăMoldovaă 
nr.2284-VII din 23 august 2016 

  

LISTA 

elevilorădinăinstituţiileădeăînv ţ mîntăprofesionalătehnicăpostsecundară 
c roraăliăseăacord ăbursaăPreşedinteluiăRepubliciiăMoldovaă 

  

BOGACIUC Anna  – ColegiulădeăIndustrieăUşoar ădinăB l i,ăanulăIV,ăspecialitateaă– modelareaăşiă
tehnologiaăconfec iilorădină es turiă 

BRATESCU 

Svetlana  

– ColegiulăNa ionalădeăComer ăalăAcademieiădeăStudiiăEconomiceădinăMoldova,ăanulă
IV, specialitatea – turism  

G VOAZ ă
Valeria  

– Colegiulă„MihaiăEminescu”ădinăSoroca,ăanulăIV,ăspecialitateaă– pedagogiaăpreşcolar  

MIHAILOV Victor  – ColegiulăAgroindustrialădinăRîşcani,ăanulăIV,ăspecialitateaă– contabilitate 

ROŞCAăGheorgheă – ColegiulăTehnicăalăUniversit iiăTehniceăaăMoldovei,ăanulăIV,ăspecialitateaă– 

tehnologiaăprelucr riiămaterialelor.ă 
  

  
 

__________ 

Decretele Preşedintelui 
2284/23.08.2016 Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de 
învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 
2016-2017 //Monitorul Oficial 277-287/607, 26.08.2016 


