Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. HG1284/2016
din 2016-11-29

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1009 din 1 septembrie
2006
Publicat : 2016-12-09 în MONITORUL OFICIAL Nr. 423-429 art. 1384 Data intrării în vigoare
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor,
altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din
instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în
învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092),
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi anexelor nr. 2 şi nr. 3 la hotărîre, sintagma
„mediu de specialitate” se substituie cu sintagma „profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar”, iar în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexei nr.3 la hotărîre,sintagma
„secundar profesional” se substituie cu sintagma „profesional tehnic secundar”;
2) în punctul 1 din hotărîre, alineatul unu va avea următorul cuprins:
„cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul
II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar, persoanele
care studiază în învăţămîntul postuniversitar, conform anexei nr.1;”;
3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1009
din 1 septembrie 2006
Cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţămîntul
superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi
farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar,

1.

persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
Categoriile de
Cuantumul bursei lunare (lei),
burse
începînd cu 1 septembrie 2016
în învăţămîntul
în învăţămîntul
superior
profesional tehnic
postsecundar şi
postsecundar nonterţiar
Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II,
studii integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic) şi pentru
elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar
Categoria I
760
600

2.

Categoria II

650

500

3.

Categoria III

600

460

II.

Bursa socială

400

350

III.

Ciclul II −
masterat

820

Nr.
d/o

I.

Note:
1. Alocaţiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de
categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
2. Cuantumul bursei de studii la specialităţile cu profil pedagogic, agrar şi medical (pentru
studenţii ciclului I, studiilor integrate, învăţămîntului medical şi farmaceutic și elevii din
învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar) se majorează cu 20 la sută
faţă de mărimea bursei prevăzute în prezenta anexă.
Cuantumul bursei din ultimul an de studii (pentru studenţii ciclului I, studiilor integrate,
învăţămîntului medical şi farmaceutic și elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar) se majorează faţă de mărimea bursei prevăzute în prezenta anexă:
- la specialităţile cu profil pedagogic, agrar şi medical cu 40 la sută;
- pentru celelalte specialităţi cu 20 la sută.
3. În instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate bursele de studii se acordă
semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor
alocate în acest scop.
Pentru studenţii/elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în
mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
4. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al studenţilor ciclului I,
studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
Bursa socială se acordă persoanelor care au promovat sesiunea de examinare.
Burse de studii acordate în învăţămîntul

profesional tehnic secundar
Categoriile
Cuantumul bursei lunare
de burse
(lei),
începînd cu 1 septembrie
2016
Elevii din învăţămîntul profesional
Categoria I
460
tehnic secundar, cu excepţia elevilor
Categoria II
390
care îşi fac studiile în grupele pentru
Categoria III
200
surzi şi hipoacuzici
Elevii din învăţămîntul profesional
350
tehnic secundar, care îşi fac studiile în
grupele pentru surzi şi hipoacuzici
Categoria bursierilor

Note:
1. Alocaţiile pentru bursele elevilor din învăţămîntul profesional tehnic secundar se acordă,
pe categorii, după cum urmează:
categoria I – 20 la sută;
categoria II – 30 la sută;
categoria III – 50 la sută.
2. În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar bursele de studii se acordă
semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar.
Pentru elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea
prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
3. În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar bursele de studii se acordă
semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, elevilor care au situaţia academică încheiată
şi nu au acumulat pe parcursul semestrului mai mult de 40 de absenţe nemotivate, şi se achită lunar,
în limitele mijloacelor alocate în acest scop.
Bursele de studii acordate persoanelor care studiază
în învăţămîntul postuniversitar: doctoranzi, postdoctoranzi,

Nr.
d/o

1.
2.

medici rezidenţi, medici secundari clinici
Categoria bursierilor

Doctoranzii din anul I de studii, înscrişi imediat după absolvirea
facultăţii, şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani
Doctoranzii din anul II de studii, înscrişi imediat după absolvirea
facultăţii, şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani

Cuantumul
bursei lunare
(lei), începînd
cu 1 ianuarie
2014
1000
1110

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Doctoranzii din anul III de studii, nominalizaţi la punctele 1 şi 2
1150
din prezentul tabel, şi doctoranzii anilor I − III de studii care pînă
la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin
trei ani
Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat
În mărimea
unui salariu
mediu primit
pînă la
înscrierea la
postdoctorat
Medicii rezidenţi din anul I de studii
1000
Medicii rezidenţi din anul II şi III de studii
1110
Medicii rezidenţi din anul IV şi V de studii, medicii secundari
1150
clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii
Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu
În mărimea
vechime în muncă de medic
salariului de
funcţie calculat
conform notei

Note:
1. În cazul în care medicii, pînă la înmatriculare în secundariat clinic, au ocupat funcţia de
medic pe mai puţin de 1,0 unitate sau mai mult, bursa lunară se stabileşte la nivelul salariului de
funcţie la 1,0 unitate de medic.
2. În cazul medicilor care, pînă la înmatriculare în secundariat clinic, au activat în cadrul
instituţiilor medicale private, bursa lunară se stabileşte la nivelul minim al salariului de funcţie la 1,0
unitate de medic din sectorul medical public.
În perioada vacanţei de vară elevii din învăţămîntul secundar profesional şi mediu de
specialitate, studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţîmănt
medical şi farmaceutic) nu beneficiază de bursă.”;
4) la anexa nr. 3 punctul 54, sintagma „şi care nu au obţinut bursa de studii” se exclude.
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