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DECIZIE nr. 7/ 
din     noiembrie 2021

 Proiect 
Cu privire la aprobarea Listei studenţilor din 
instituţiile de învăţământ superior, colegii, absolvenţi 
ai instituţiilor de învăţămînt de tip liceal din raion, 
cărora li se acordă Bursa  specială a Consiliului raional
pentru anul de studii 2021-2022
     
     În scopul creării condiţiilor optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale
ale  elevilor dotaţi din învăţământul preuniversitar, în temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale
Legii  nr.  436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  art.  134,  alin.  (9)  din  Codul  educaţiei  al  Republicii  Moldova  nr.  152/2014,  cu
modificările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr. 3/5 din 25 august 2017 „Cu privire la
instituirea  Burselor  Consiliului  raional  şi  aprobarea Regulamentului  de  susţinere  a  elevilor
dotaţi”,  examinând  propunerile  Consiliului  de  coordonare,  selectare  și  susținere  a  elevilor
dotați,  aprobat prin Decizia Consiliului  raional  nr.  8/12 din 20 decembrie 2019 (Procesul-
verbal nr. 01 din 08 noiembrie 2021), nota informativă prezentată de către Direcţia generală
educaţie şi cultură,  Consiliul  raional DECIDE:
     
       1. Se aprobă Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior, colegii, absolvenţi ai
instituţiilor de învăţămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă Bursa specială a Consiliului
raional,  pentru anul  de studii 2021-2022,  conform anexei.
        2.  Direcţia  finanţe,  Direcţia generală educaţie şi cultură să asigure achitarea burselor
persoanelor incluse în anexa deciziei în limitele alocaţiilor  bugetare  aprobate (Eco 281230).  
        3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei
generale educaţie şi cultură.
        4.  Se desemnează responsabil  de controlul  executării  prevederilor prezentei  decizii
vicepreşedintele raionului.
        5. Prezenta decizie întră 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                                                                          
Vicepreședinte al raionului                                                         
Direcţia generală educaţie şi cultură                                           
Direcția finanțe                                                                           



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 7/    din    noiembrie

Lista studenților
din instituțiile de învățământ superior, colegii, absolvenți ai instituțiilor de

învățământ de tip liceal din raion, cărora li se acordă Bursa specială a Consiliului
raional pentru anul de studii 2021-2022

– Instituţia Publică Academia de Teatru, Muzică și Arte   
Plastice,  anul I, specialitatea Pictură
– Instituţia Publică Universitatea de Stat din Moldova, anul
II,  specialitatea Științe economice
– Instituţia Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, anul
II, specialitatea Tehnologii informaționale
– Instituţia Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, anul 
II,  specialitatea Matematică și informatică
– Instituţia  Publică Universitatea  de Medicină  din Moldova,
anul III, specialitatea Stomatologie
– Instituţia Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, anul 
III, specialitatea Tehnologii informaționale
– Instituţia Publică Academia de Poliție ,,Ștefan cel Mare”, 
anul IV, specialitatea Drept
- Instituţia Publică Universitatea de Medicină din 
Moldova, anul IV, specialitatea Medicină generală



Notă informativă
la proiectul  Deciziei „Cu privire la aprobarea Listei studenţilor  din instituţiile de învăţământ
superior, colegii, absolvenţi ai instituţiilor de  învăţământ de tip  liceal din raion,  cărora li se

acordă Bursa  specială a  Consiliului raional  pentru anul  de studii 2021-2022”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educaţie şi cultură, Comisia specială de selectare şi susţinere a elevilor dotaţi. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art. 134, alin. (9) din Codul educaţiei al Republicii
Moldova nr.152/2014, Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 25 august 2017 „Cu privire la instituirea
Burselor Consiliului raional şi aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor dotaţi”, în scopul creării
condiţiilor  optime  de  dezvoltare  şi  manifestare  a  capacităţilor  intelectuale  ale  elevilor  dotaţi  din
învăţământul  preuniversitar  şi încurajarea performanţelor  şcolare.  La concurs a fost  depus un singur
dosar care corespunde criteriilor de selectare a absolvenţilor de liceu şi care a fost acceptat de către
Consiliul de coordonare, selectare şi  susţinere a elevilor dotaţi.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Bursa specială a Consiliului raional pentru studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, colegii este o
acţiune de susţinere şi dezvoltare a sistemului educaţional în raion prevăzută de Strategia de dezvoltare
integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025. Proiectul deciziei conţine în anexă Lista studenţilor
din instituţiile de învăţământ superior, colegii, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ de tip liceal din
raion, cărora li se acordă Bursa specială a Consiliului raional pentru anul de studii 2021-2022, care au
obţinut performanţe la studii confirmate prin documente justificatoare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  prezentului proiect  va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor decizii. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreşedintele raionului,  Direcţia finanţe,
Direcţia generală educaţie şi cultură, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării  prevederilor
Legii  nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web
oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea
Consultări publice a proiectelor. 
7. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a expertizat actul
respectiv și a constat că corespunde ca structură, conţinut şi nu contravine legislației. 
8. Constatările expertizei anticorupţie 
În temeiul art.  35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către autor. Proiectul de decizie
corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar favoriza corupţia.

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

Şef al  Direcţiei generale educaţie şi cultură                                     


