
NOTA INFOTMATIVĂ   
 la proiectul Deciziei Consiliului raional  ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de susţinere a elevilor  dotaţi”  
 

 I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
        Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a 
elevilor  dotaţi„  a fost elaborat de Direcţia învăţământ  în scopul actualizării 
Regulamentului şi racordării lui la prevederile Codului educaţiei al Republicii 
Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 şi  Hotărârii Guvernului  nr. 17 din 04 ianuarie 
2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea copiilor dotaţi”. 
Totodată au intervenit schimbări în numărul de burse anuale pentru elevii dotaţi şi 
numărului de burse pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ liceal, studenţi 
ai instituţiilor superioare de învăţământ, colegii propuse de Consiliul de 
coordonare. 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi                                                       
     Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor  
dotaţi„ conţine în anexă Regulamentul de susţinere a elevilor  dotaţi modificat. 
Regulamentul conţine VIII capitole şi 39 puncte. În mod detaliat sunt stipulate     
modalităţile şi condiţiile de acordare a burselor, este concretizat numărul de burse şi 
repartizarea lor pe categorii sau domenii de performanţă. 
III. Fundamentarea economico-financiară 
     Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile 
vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate în bugetul Direcţiei învăţământ 
pentru susţinerea elevilor dotaţi în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova  nr. 17 din 04 ianuarie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
susţinerea copiilor dotaţi”.  
IV. Impactul proiectului 
     Proiectul va avea un impact semnificativ în promovarea performanţelor şcolare, 
aprecierea meritelor şi succeselor obţinute, încurajarea şi stimularea tinerilor de a 
obţine cunoştinţe temeinice şi de a tinde spre perfecţionare în domeniile respective. 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare  şi 
actelor administrative ale autorităţii 

      Urmare a aprobării prezentului proiect va fi necesar abrogarea Deciziei 
Consiliului raional Strășeni nr. 6/20  din 25 decembrie 2012 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului de susţinere a  copiilor dotaţi şi stabilirea 
numărului de burse” și  Deciziei Consiliului raional  nr. 4/5 din 25 noiembrie  
2016 „Cu privire la completarea  deciziei  Consiliului raional nr. 6/20  din 25 
decembrie 2012”. 
VI  Consultarea publică a proiectului 
     În scopul respectării prevederilor  Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 
Consultări publice a proiectelor. 
 
Şef  al   Direcţiei învăţământ Străşeni                                 Iulia  CERTAN 
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