
Republica Moldova                                                     Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                          Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                  СТРЭШЕНЬ  

                                                                                                                             
 

DECIZIE  nr. 4/ 
din 24  noiembrie  2017                     

                                                                                                                   
 

Cu privire la instituirea şi conferirea  
insignelor  Consiliului raional Străşeni 
 
 În scopul aprecierii de către Consiliul raional a meritelor şi succeselor 
persoanelor fizice şi juridice în diferite domenii de activitate, in temeiul art. 43, 46 
ale Legi nr. 436 din 28 decembrie2006 privind administrația publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul 
raional DECIDE: 
 

1. Se instituie insignele Consiliului raional Străşeni: 
- ”CETĂȚEAN DE ONOARE”, modelul se anexează; 

          - ”PENTRU MERITE”, modelul se anexează. 
     2. Se aprobă: 
Regulamentul cu privire la modul de conferire a insignei Consiliului raional 
Străşeni  ”CETĂȚEAN DE ONOARE”, conform  anexei nr. 1; 
Regulamentul cu privire la modul de conferire a insignei Consiliului raional 
Străşeni  ”PENTRU MERITE”, conform  anexei nr. 2. 
     3. Cheltuielile legate de executarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul 
și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în bugetul anual al Aparatului 
președintelui raionului. 
     4. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune în seama 
Aparatului preşedintelui raionului (Secţia comunicare și relații publice). 
     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa) 
 
  Preşedinte al  şedinţei                                                                  
 
  Contrasemnat: 
  Secretar al Consiliului raional                                                          Nina Rusu                           
 
 
 
VIZAT: 
Serviciul juridic                      I.  Malic 



                                                                                       Anexa nr. 1 
                                                                      la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                      nr. 4/      din  24 noiembrie  2017                                                  
 
 
 

Regulamentul 
cu privire la  insigna Consiliului raional Străşeni 

”CETĂȚEAN  DE  ONOARE” 
 

I. Dispoziții generale 
     1.  Regulamentul cu privire la insigna  Consiliului raional Străşeni ”CETĂȚEAN  
DE  ONOARE” (în continuare - Regulament ) stabilește procedura de conferire, de 

 înmînare, de evidență și retragere  a insignei ”CETĂȚEAN  DE  ONOARE”. 
     2. Insigna ”CETĂȚEAN DE ONOARE” (în continuare – insigna) se instituie  prin 
decizia  Consiliul raional Strășeni și se conferă persoanelor fizice, în semn de 
recunoştinţă şi înaltă apreciere a meritelor deosebite în activitate sau pentru servicii 
remarcabile aduse în dezvoltarea raionului. 
     3. Însemnul   insignei ”CETĂȚEAN  DE  ONOARE”   reprezintă  o stelă  rotundă 
în centrul căreia este  Stema raionului, aranjată pe o filă, partea stîngă fiind 
împrejmuită cu o crenguţă de lauri și în  partea dreaptă avînd inscripţia „CONSILIUL 
RAIONAL STRĂȘENI”, prinsă de un suport în care este  scris ””CETĂȚEAN  DE  
ONOARE” , dotată pe verso cu un dispozitiv de prindere. 
 
 
                                                II. Conferirea insignei  
     4. Insigna se conferă prin Decizia Consiliului raional, în modul stabilit în 
prezentul Regulament. 
     5. Înaintarea propunerilor privind conferirea insignei este de  competența 
conducătorilor colectivelor de muncă sau, după caz, de conducătorii autorităților 
administrației publice locale. 
    6.  Demersul privind conferirea insignei ”CETĂȚEAN DE  ONOARE”, se 
prezintă        președintelui raionului, însoţit de o referință privind descrierea 
desfășurată a activității și succeselor obţinute de persoana propusă pentru conferire. 
    7. În funcţie de meritele şi succesele obţinute insigna se conferă pentru: 

 
- activitate prodigioasă, ireproşabilă şi îndelungată în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice; 
- indici înalţi, muncă rodnică, contribuție substanțială la dezvoltarea economiei 

raionului; 
- contribuţie substanţială la dezvoltarea învățămîntului, ştiinţei, artei, culturii şi 

sportului;  
- promovarea valorilor culturale, a imaginii şi prestigiului raionului pe plan 
     republican, internațional; 
- alte merite şi realizări deosebite. 



     8. Persoanelor cărora li se conferă insigna ( în continuare – titulari) li se eliberează 
o legitimație, căruia i se atribuie un număr de înregistrare în Registrul de evidență a 
insignei Consiliului raional Strășeni ”CETĂȚEAN DE ONOARE”, administrat și 
completat de către Secția comunicare și relații publice din cadrul Aparatului 
președintelui raionului. 
     9. În legitimație se indică meritele şi succesele persoanei în domeniul în care se 
conferă aceasta, conform pct. 7 din prezentul Regulament.   
     10. Legitimația este semnată de Preşedintele raionului, aplicîndu-se pe ea ștampila 
Consiliului raional.  
 

III. Înmînarea insignei 
     11. Insigna se înmînează de către Președintele raionului sau vicepreședinții 
raionului, din împuternicirea președintelui raionului, în numele acestuia. 
     12. Insigna și certificatul se înmînează titularului concomitent, într-o atmosferă 
solemnă, în cadrul activităților organizate de Consiliul raional, sau la activitățile 
organizate de autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi din raion. 
     13. Titularul este obligat  să păstreze cu grijă insigna, să evite pierderea ori 
distrugerea acesteia.        

 
                              IV. Retragerea insignei 
 
     14. Insigna poate fi retrasă prin decizia Consiliului raional, în cazul în care 
persoana căreia i-a fost conferită a fost condamnată, printr-o hotărîre judecătorească 
definitivă, la pedeapsa cu închisoare. 
     15. Insigna retrasă este restituită subdiviziunii structurale a Consiliului raional 
cere se ocupă cu problemele conferiri insignei. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 



                                                                                                 Anexa  nr. 2 
                                                                         la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                          nr. 4/       din  24 noiembrie  2017    
 
 

Regulamentul 
cu privire la  insigna Consiliului raional Străşeni 

”PENTRU  MERITE” 
 

I. Dispoziții generale 
     1.  Regulamentul cu privire la insigna  Consiliului raional Străşeni ”PENTRU MERITE” 
(în continuare - Regulament ) stabilește procedura de conferire,  înmînare și  evidență  a 
insignei ”PENTRU  MERITE”. 
     2. Insigna ”PENTRU  MERITE” (în continuare – insigna) se instituie  prin decizia  
Consiliul raional Strășeni și se conferă persoanelor fizice, în semn de recunoştinţă şi înaltă 
apreciere a meritelor deosebite în activitate. 
     3. Însemnul   insignei ”PENTRU  MERITE”   reprezintă  o stelă  rotundă în centrul 
căreia este  Stema raionului, aranjată pe o filă, partea stîngă fiind împrejmuită cu o crenguţă 
de lauri și în  partea dreaptă avînd inscripţia „CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI”, prinsă 
de un suport în care este  scris ””PENTRU  MERITE” , dotată pe verso cu un dispozitiv de 
prindere. 
 
 
                                                II. Conferirea insignei  
     4. Insigna se conferă prin Dispoziția președintelui raionului, în modul stabilit în 
prezentul Regulament. 
      5. În funcţie de meritele şi succesele obţinute în domeniile de activitate, insigna  se 
conferă următoarelor categorii de persoane fizice şi juridice: 
    a) funcţionarilor publici; 
    b) angajaților din cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale; 
    c) persoanelor şi colectivelor din domeniile socioculturale; 

d) organizațiilor comerciale (societăți comerciale,  cooperative, întreprinderi de stat și 
municipale) 

e) organizaţiilor necomerciale (instituții, asociaţii, fundații); 
f) elevilor. 

   6.  Funcţionarilor publici insigna se conferă pentru: 
- activitate prodigioasă, ireproşabilă şi îndelungată în cadrul autorităţilor administraţiei 
publice; 
-   activitate creativă şi contribuţie la optimizarea şi eficientizarea serviciului public; 

    -  alte merite şi realizări deosebite în domeniul de activitate. 
    7. Organizaţiilor comerciale şi angajaţilor acestora insigna se conferă pentru: 
    - rezultate performante în domeniul de activitate şi contribuţie substanţială la  
    dezvoltarea economiei raionului;  
    - promovarea reformelor şi implementarea tehnologiilor performante, bazate pe 
    competitivitate, rentabilitate, productivitate etc.;  
    - indici înalţi, muncă rodnică şi îndelungată în domeniul de activitate;  
    -  contribuţie substanţială şi participare activă la acţiunile socioumanitare, de  
    utilitate publică;  



    - alte merite şi realizări deosebite. 
    8. Persoanelor şi colectivelor din domeniile socioculturale, elevilor, precum și  
    organizațiilor necomerciale și angajaților acestora insigna se conferă pentru: 
     - realizări deosebite în domeniul ştiinţei, artei, culturii, sportului şi alte domenii  
     socioculturale; 
     -  succese remarcabile la studii şi ocuparea locurilor premiante la olimpiadele  
     raionale, republicane, internaţionale; 
     - contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei, artei, culturii şi sportului; 
     - promovarea valorilor culturale, a imaginii şi prestigiului raionului pe plan 
     republican, internațional; 
     - alte merite şi realizări deosebite. 
    9. Insigna se conferă la propunerea șefilor direcțiilor subordonate Consiliului 
    raional, conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, 
    sau din iniţiativa proprie a Preşedintelui raionului. 
     10. Propunerile privind conferirea insignei se prezintă  prin      demersuri, însoţite de o 
referință privind descrierea succeselor obţinute, conform pct. 6-8  ale prezentului 
Regulament. 
     9. Demersurile privind conferirea insignei se prezintă Președintelui raionului, după  cum 
urmează: 
     - pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
     al doilea de către șefii direcțiilor, președintele raionului; 
     - pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul  
     întîi de către consiliul local, primarul satului, președintele raionului; 
     - pentru elevi de către direcția învățămînt, la propunerea conducătorului instituției  
     în care își face studiile persoana respectivă; 
     - pentru celelalte persoane fizice – de către conducătorii autorităţilor                     publice 
care administrează domeniul corespunzător, la propunerea colectivelor sau a conducătorilor 
unităţilor în care activează sau îşi fac studiile persoanele respective; 
    - pentru persoanele juridice – de către autorităţile administraţiei publice   care 
administrează domeniul respectiv. 
     10. Persoanelor cărora li se conferă insigna ( în continuare – titulari) li se eliberează o 
legitimație, căruia i se atribuie un număr de înregistrare în Registrul de evidență a insignei 
Consiliului raional Strășeni ”PENTRU  MERITE”, administrat și completat de către 
Aparatului președintelui raionului. 
      11. În legitimație se indică meritele şi succesele persoanei în domeniul în care se conferă 
aceasta, conform pct. 6-8 din prezentul Regulament.   
      12. Legitimația este semnată de Preşedintele raionului, aplicîndu-se pe ea ștampila 
Consiliului raional.  
 

III. Înmînarea insignei 
     13. Insigna se înmînează de către Președintele raionului sau vicepreședinții raionului, 
secretarul consiliului raional din împuternicirea președintelui raionului, în numele acestuia. 
     14. Insigna și legitimația se înmînează titularului concomitent, într-o atmosferă solemnă, 
în cadrul activităților organizate de Consiliul raional, sau la activitățile organizate de 
autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi din raion. 
     13. Titularul este obligat  să păstreze cu grijă insigna, să evite pierderea ori distrugerea 
acesteia.        

 


