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Burse de Merit pentru cei mai buni studenți ai ţării

C

Investiție directă
în viitorul Republicii
Moldova

ei mai buni 50
de studenți
ai Republicii
Moldova au
fost apreciați
cu Bursa de
Merit în valoare de 12 mii de
lei. Tinerii, entuziasmați, spun
că banii îi vor utiliza în dezvoltarea personală, în timp ce
organizatorii și partenerii îi văd
pe bursieri ca pe cea mai de preț
investiție și avere pentru țara
noastră. Concursul este anual
organizat de către Centrul de
Informații Universitare, cu susținerea BC „Moldova Agroindbank” SA și Orange Moldova.

Nu pot să cred că
sunt una dintre cei
mai buni
Tatiana Barbulat își face studiile
la jurnalism în cadrul Universității
de Stat din Moldova. Când a fost
pe scenă, în fața tuturor, a simțit
o mândrie enormă. „Nu puteam
să cred că sunt una dintre acei 50
de studenți care au primit bursă.
Am întrebat de trei ori dacă este
adevărat atunci când m-au anunțat.
E o bursă care mi-am dorit-o
foarte mult, chiar dacă nu am avut
încredere totală în forțele proprii”.
„E o diplomă care mă reprezintă
ca student și mă poziționează la jus-

ta valoare. Primind această bursă,
m-am convins că, de fapt, eu pot
mult mai mult decât îmi imaginez eu
și ascensiunile mele nu se termină
aici”, povestește studenta.

Astăzi bursier, mâine
ministru
Un alt bursier este Gheorghe
Graur. Își face studiile de masterat în

domeniul dreptului economic la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”,
și, totodată, învață științe penale și
criminalistice la o filială a Universității
„Dunărea de Jos” din România.
„Sunt recunoscător organizatorilor care ne-au oferit această
bursă, căci jumătate din bani o să-i
investesc în mine, în continuare.
Cu ceilalți bani voi urma un curs de
studiere a limbii engleze”, planifică
Gheorghe Graur. Despre viitorul

lui spune că îl vede acasă, căci,
potrivit acestuia, este ușor să lași
toate baltă, să fugi peste hotare.
„Eu vreau să-mi aduc aportul pe
teritoriul Republicii Moldova. Mi-aș
dori să devin ministrul Afacerilor
Interne, vreodată. Cine nu ar dori
să aibă prestigiu, putere și să poată
face modificări, reforme pentru
cetățean?!”, explică Gheorghe
Graur care a dat și el jurământul
de polițist.

Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei Parlamentare cultură,
educație, cercetare,tineret, sport și
mass-media a încurajat tinerii prezenți la eveniment și le-a sugerat să
profite de tinerețe şi să acumuleze
cunoştinţe atât de necesare în dezvoltarea personală şi profesională.
Prezent la eveniment, președintele Comitetului de Conducere
al BC „Moldova Agroindbank” SA,
Serghei Cebotari a remarcat că
tinerii sunt cea mai de preț investiție și avere a țării noastre. „Ei sunt
cei care vor determina progresul
și recunoașterea Republicii Moldova. Din acest motiv, Moldova
Agroindbank le susține aspirațiile,
motivându-i prin diverse proiecte
în dezvoltarea personală și profesională. Vom depune tot efortul pentru a asigura continuitatea acestui
program, dar și a altor proiecte
similare în domeniul educației”, a
declarat Serghei Cebotari.
În viitorul tinerilor a investit
și Orange Moldova. „C a una
dintre cele mai mari companii
din această țară, consider că ține
de responsabilitatea noastră
să ajutăm acești tineri. Trebuie
să susținem infrastruc tura în
domeniul educației”, a evidențiat
Direc torul General al Orange
Moldova, Julien Ducarroz.

Cea de-a XXI-a ediție a evenimentului „Burse de Merit pentru
cei mai buni studenți ai țării” a fost
organizată de Centrul de Informații
Universitare sub egida Consiliului
Rectorilor din Republica Moldova.
„An de an, desemnăm cei mai buni
studenţi ai ţării care dau dovadă
de faptul că şi la noi se face carte,
iar programul Burse de Merit ţine
să-i aprecieze pentru toate eforturile depuse în procesul de studii şi
pentru dorinţa de a-şi aprofunda
cunoştinţele şi aptitudinile, prin
implicarea în diverse activităţi
extracurriculare”, a declarat directorul Centrului de Informaţii
Universitare, Angela Muşet.
„Acest proiect nu ar fi fost
posibil fără susținerea Moldova
Agroindbank și Orange Moldova și
le mulțumim pentru deschiderea
pe care au avut-o în promovarea
relațiilor de colaborare cu învățământul superior din Republica
Moldova”, a adăugat Grigore Belostecinic, președintele Consiliului
Rectorilor din Moldova.
În cadrul celei de-a XXI-a ediție
a evenimentului „Burse de Merit
pentru cei mai buni studenți ai
țării” au fost depuse 266 de dosare
de la 15 instituții universitare din
Republica Moldova.
Potrivit organizatorilor, pe parcursul a celor douăzeci și una de
ediții anuale ale programului, cca
5 mii de studenți au participat la
concurs. 1 330 de studenți au beneficiat de Burse de Merit.

Un student a inventat avionul care zboară non-stop
Un aeromodel autonom,
alimentat cu baterii solare şi
care poate zbura non-stop, a
fost construit la Craiova. Proiectul îi aparţine unui student
al Facultăţii de Inginerie Electrică. După absolvire, lucrarea
tânărului va rămâne în posesia
Universităţii care va folosi
aparatul de zbor în misiuni de
supraveghere. Aeromodelul
este la fel de uşor de mânuit ca
o dronă şi are ataşată o cameră
video.
Cel care a construit avionul
este Arthur Creţu, student în
ultimul an la Facultatea de Inginerie Electrică din Craiova.
Este de loc din Chişinău şi
intenţionează să facă şi cursu-

rile de master, tot în inginerie
spaţială. Când profesorul

îndrumător i-a propus să realizeze un aeromodel complet

autonom pentru lucrarea de
licenţă, nu a avut niciun dubiu:
ştia că va reuşi.
„Am văzut totul ca un scop
care trebuie făcut, nu mi-am
pus întrebarea dacă reuşesc
sau nu. Trebuia să reuşesc. Am
vorbit cu domn’ profesor şi am
ales anume domeniul în care
aş face licenţa, după care am
început partea de proiectare,
de calcule”, a declarat tânărul.
Avionul, unic în ţară, va rămâne în dotarea laboratorului
facultăţii. Proiectul a costat
aproape 5000 de lei românești,
iar banii au fost strânşi din
diferite sponsorizări.
Digi24.ro

Alexandru Babii a cucerit
un nou titlu la jiu-jitsu

Inovații ale studenților UTM, vernisate la Expoziția
„Creația deschide Universul”

350 de sportivi au participat la a doua ediție a Campionatului
Moldovei la jiu-jitsu brazilian. Ei au fost împărțiți în opt categorii
de vârstă și 45 de categorii de greutate, transmite IPN.
Unul dintre cei mai titrați luptători moldoveni, Alexandru
Babii, n-a avut rivali în categoria 65 kg. Anul curent el a mai
cucerit aurul la europenele de juniori și bronzul la mondiale.
„Avem tineri de mare perspectivă. Sunt sigur că rezultatele pe
arena internațională vor fi din ce în ce mai bune”, a declarat
președintele Federației Moldovenești de jiu-jitsu brazilian,
Roman Babii.
Peste câteva săptămâni, echipa națională va pleca în cantonamente, iar în toamnă va participa la Campionatul European,
între seniori.
IPN

Inovații dintre cele mai ingenioase și
originale, gata pentru a fi implementate în
cele mai diverse domenii au fost vernisate
pe 5 mai de către studenții Universității
Tehnice din Moldova la tradiționala
Expoziție „Creația deschide Universul”.
Una din atracțiile zilei a fost robotul
Frank, devenit deja mascota UTM. După
ce la ediția din anul trecut a expoziției a
uimit publicul că vorbește, în acest an a
impresionat din nou: a făcut break-dance
și a demonstrat că poate ocoli obstacole
și să meargă pe o traiectorie anumită.
Studentul Facultății de Calculatoare,

Informatică și Microelectronică (FCIM)
Nicolae Gardaji, „mentorul” lui Frank,
spune că are planuri mari pentru „discipolul” său: să-l „învețe” să iasă din labirint.
Un alt student FCIM, Sorin Botnaru, a
reușit să elaboreze o imprimantă 3D, mult
mai ieftină decât cele existente pe piață.
Aceasta poate printa jucării de dimensiuni mici, dar și piese pentru arhitectură,
design și decor.
Vizitatorii au putut admira și o aplicație ce poate fi utilizată în arhitectură.
Pe o foaie simplă, datorită unei aplicații
instalate pe telefonul mobil, poate fi

vizualizat un apartament în format 3D.
Autorul inovației, studentul A nton
Tampei, spune că aplicația fără foaie nu
funcționează, dar când la ecran apare
foaia, apare și apartamentul, care poate
fi privit din toate părțile. Cu această
aplicație, orice cumpărător ar putea să-și
vadă apartamentul înainte de a-l procura.
Ajuns în acest an la a VII-a ediție,
evenimentul s-a desfășurat în incinta Centrului de Instruire și Inovații
TIC-TEKWILL din cadrul Universităţii
Tehnice a Moldovei.
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