
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 7/
                                                din        noiembrie  2021   

                                                                                                      Proiect
Cu privire la acordarea suportului social                                      
din bugetul raional tinerilor specialiști 

     În  scopul  atragerii  absolvenților  în  activitate  didactică,  susţinerii  tinerilor
specialişti din instituțiile de învățămînt din raion, în temeiul art. 43, alin. (2),  art. 46
ale  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația  publică  locală,  cu  modificările  și
completările ulterioare, art. 3, art. 4, art. 8 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 134, alin. (9) din Codul
educației  al  Republicii  Moldova  nr.  152/2014,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se alocă Direcției  generale educație și cultură  3,2 mii lei (Eco 272500), din
contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției generale
educație și  cultură,  pentru acordarea suportului  social  în mărime de 200 lei  lunar
tinerilor specialiști angajați în instituțiile de învățământ din raion, pentru perioada
septembrie-decembrie  2021, conform anexei.
     2.  Se  numesc  responsabili  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii
vicepreședintele raionului,  șeful Direcției finanțe, șeful Direcției generale educație
și cultură. 
     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii președintele raionului (P. Tamaciuc).
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                             
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                Nina   RUSU
 
VIZAT: 
Serviciul juridic                                                     
Vicepreședintele raionului                                      
Direcția finanțe                                                       
Direcția generală educație și cultură                             



 
Anexă

la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 7/     din      noiembrie 2021

Lista
 instituțiilor și tinerilor specialiști beneficiari de suport financiar

Nr.
d/o

Beneficiar Instituția de
învățămînt,
localitatea

Nr.
d/o

Numele,
prenumele
tânărului
specialist

Suma
totală, lei

  1 Direcția generală 
educație și cultură

Liceul Teoretic 
”Alecu Russo” 
Cojușna

1 800,0 

Total licee 800,0
  2 Direcția generală 

educație și cultură
Gimnaziul 
Pănășești

2 800,0

   3 Gimnaziul Recea 3 800,0
Total gimnazii 1600,0

4 Direcția generală 
educație și cultură

Școala de Arte, 
mun. Strășeni

4 800,0

Total
Școala de Arte

800,0

TOTAL 3200,0



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea suportului 

social din bugetul raional tinerilor specialiști”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și Direcția generală educație și cultură.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Articolul 134 alineatul (9) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 stipulează
că ”Pentru atragerea absolvenţilor în activitatea didactică şi pentru promovarea profesiei de cadru
didactic,  autorităţile  administraţiei  publice locale şi centrale care au instituţii  de învăţămînt  în
subordine pot prevedea garanţii sociale suplimentare pentru cadrele didactice”.  Alineatul (2) al
art.  43 din Legea nr.  436/2006 privind administrația  publică  locală  prevede că  ”Consiliul
raional  poate  realiza  şi  alte  competenţe  în  condiţiile  legii,  cu  condiţia  asigurării  surselor  de
finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor”.  Astfel, în temeiul prevederilor
legale a fost elaborat proiectul de decizie ”Cu privire la acordarea suportului social din bugetul
raional tinerilor specialiști” în scopul stimulării cadrelor didactice tinete încadrate în instituțiile de
învățămînt din raion.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în acordarea unui suport financiar în
mărime  de  200  lei  lunar  pentru  fiecare  cadru  didactic  tânăr,  pentru  perioada  de  activitate
septembrie-decembrie 2021.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei conține 4 puncte care prevăd sursa de acoperire a cheltuielilor, cît și responsabilii
pentru executarea prevederilor prezentei decizii. Anexa deciziei cuprinde informația despre numele,
prenumele tânărului specialist, denumirea instituției în care activează, suma mijloacelor financiare
de care va beneficia.   
4.  Fundamentarea economico-financiară
La elaborarea proiectului s-a ținut cont de numărul tinerilor specialiști încadrați în instituțiile de
învățămînt din raion. Suma totală spre achitare constituie 3,2 mii lei, mijloace planificate în bugetul
raional în acest scop. 
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative, proiectul deciziei ”Cu privire la acordarea suportului social din bugetul raional tinerilor
specialiști”  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direcția  finanțe,  vicepreședintele  raionului,
Direcția generală educație și cultură, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus expertizei  juridice de către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a Consiliului  raional.  Proiectul
deciziei  este în concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale. Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției finanțe                                                                                  


