
REPUBLICA MOLDOVA                                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                         РАЙОННЫЙ СОВЕТ
            STRĂŞENI                                                                            СТРЭШЕНЬ 
                                                                                                                         
                                                                                                                            

DECIZIE nr. 8/
din 20  decembrie  2019

 Cu privire la aprobarea Consiliului de coordonare,
 selectare şi susţinere a elevilor dotaţi 
     
        În temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 141 din  Codul educaţiei  al
Republicii   Moldova   nr.  152/2014,   Regulamentului  de  susţinere  a  copiilor  dotaţi,
aprobat  prin  Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/5  din  25  august  2017,  examinînd nota
informativă prezentată de Direcţia învăţămînt, Consiliul raional DECIDE: 
     
     1. Se aprobă componenţa Consiliului de coordonare, selectare şi susţinere a elevilor
dotaţi, după cum urmează: 

RUSNAC Liliana           - vicepreşedintele raionului, preşedinte al Consiliului
CERTAN Iulia               - şef al Direcţiei  învăţămînt, vicepreşedinte al Consiliului
COSTIN Tamara            - specialist principal, Direcţia învăţămînt, secretar al 
                                          Consiliului
Membrii Consiliului :
MANOLI Vera               - şef al Direcţiei finanţe
AMPAVA Ion                - șef adjunct al Direcţiei învăţămînt
DONOAGĂ Daniela       - director al Liceului Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojuşna 
BODEAN Veronica       - director al Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, mun.
                                          Străşeni
IOVU Elisaveta              - consilier raional
ŢÎSARI Maria                - consilier raional
BARBOS Gheorghe       - consilier raional. 
     2.Comisia în cauză își va exercita atribuțiile în conformitate cu Regulamentul de
susținere a elevilor dotați, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 17 august
2017 și actele normative în vigoare.
     3. Se  desemnează  responsabil  de  controlul  executării  prevederilor  prezentei
decizii vicepreşedintele raionului (L. Rusnac).
     4. 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  

Avizat:
Serviciul juridic                                                      I.  Malic
Vicepreședintele raionului                                      L. Rusnac
Direcția învățămînt                                                 I.  Certan 



Notă informativă
la proiectul Deciziei „Cu privire la aprobarea Consiliului de coordonare,

selectare şi susţinere a elevilor dotaţi”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţămînt Străşeni.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei a fost  elaborat  în conformitate cu  art. 141  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 selectării şi promovării
elevilor dotaţi cu performanţe în domeniile academic, artistic şi sport. 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  conţine  componenţa  nominală  a  membrilor  Consiliului  de
coordonare, selectare şi susţinere a elevilor dotaţi.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului proiect  nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul  deciziei  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,  Direcţia  învăţămînt,
vicepreşedintele  raionului,  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. Consultările 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. 
8. 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.
    
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţămînt                                               Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

