
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                                   DECIZIE nr. 3/ 
                                              din  25  august  2017 
                                                                                                   PROIECT      
Cu privire la instituirea Burselor Consiliului raional 
și aprobarea Regulamentului de susţinere a  elevilor dotaţi  
 
        În temeiul prevederilor  art. 43, 46  al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.141 
din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014,  Hotărârii 
Guvernului  nr. 17 din 04 ianuarie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la susţinerea copiilor dotaţi”, în scopul creării condiţiilor optime de dezvoltare şi 
manifestare a capacităţilor intelectuale ale copiilor dotaţi din învăţămîntul 
preuniversitar, încurajarea performanţelor şcolare, examinînd nota informativă a 
Direcţiei învăţământ, Consiliul raional  DECIDE: 
 
     1.  Se instituie 30 Burse anuale ale Consiliului raional pentru elevii dotați, 
valoarea lunară a unei bursei constituie 300 lei.  
     2.  Se instituie 6 Burse speciale anuale ale Consiliului raional, pentru  studenții  
instituţiilor de învățămînt superior, colegii, care sînt absolvenţi ai instituţiilor de 
învăţământ liceal din raion, valoarea lunară a unei bursei constituie 500 lei.  
     3.  Se aprobă Regulamentul de susţinere a copiilor dotaţi, conform anexei. 
     4.  Direcţia finanţe (V. Manoli), Direcţia învăţămînt ( Iu. CERTAN), vor  planifica 
anual în buget mijloace financiare pentru susţinerea copiilor dotaţi. 
     5.  Se abrogă: 
- Decizia 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” 
- Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 4/5 din 25 noiembrie  2016  
„Cu privire la completarea  deciziei  Consiliului raional nr. 6/20  din 25 decembrie 
2012.  
     6.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreşedintele raionului ( I.Ursu) 
 
       Preşedinte al şedinţei, 
                                                                                                           
    Contrasemnat: 
     Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU 
  
VIZAT: 
Vicepreședintele raionului                       I. Ursu 
Direcția învățămînt                                  Iu. Certan 
Direcția finanțe                                         V. Manoli 
Serviciul juridic                                         I. Malic  
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                                                                                                         Anexă  
                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional Straseni 
                                                                                                                      nr.3     din  25  august   2017 

 
 
 

Regulament 
de susţinere a elevilor dotaţi 

 
 

I. Dispoziţii generale 
1. Regulamentul cu privire la susţinerea elevilor dotaţi (în continuare - Regulament) 

este elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 17 din 04 ianuarie 
2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea copiilor dotaţi” şi 
art.141 din Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014.  

2. Prezentul Regulament stabileşte activităţile de identificare, dezvoltare şi susţinere 
a elevilor dotaţi la nivelul învățământului preuniversitar în domeniile intelectual la 
disciplinele de studiu general, muzică, arte, sport şi încurajarea absolvenţilor la studii 
universitare. 

3. Coordonarea, la nivel raional, a activităţilor de susţinere a elevilor dotaţi revine 
Consiliului raional de coordonare, constituit din reprezentanţi ai Direcţiei învățământ la 
disciplinele şcolare, Secţiei cultură turism tineret şi sport la disciplinele cu profil 
muzical, coregrafic, sport şi arte plastice, din profesori, manageri ai instituţiilor şcolare 
şi complementare, consilieri raionali. Componenţa Consiliului raional de coordonare se 
aprobă prin decizia Consiliului raional.  Preşedinte al Consiliului este  vicepreşedintele 
raionului responsabil de domeniul învățământ. 

4. Consiliul raional de coordonare adoptă decizii privind: 
a) acordarea Bursei de merit a Consiliului raional elevilor dotaţi, elevilor cu 

performanţe certificate în  anul curent de studii. 
b) acordarea Bursei speciale a Consiliului raional pentru studenți ai instituţiilor 

superioare, colegii care sunt  absolvenţi ai instituţiilor de învățământ liceal din  raion. 
c) stimularea materială şi financiară a elevilor cu performanţe în cadrul olimpiadelor 

raionale. 
5. Pentru coordonarea  acţiunilor de susţinere a elevilor dotaţi la nivel unităţii 

şcolare se creează, similar,  consilii  de coordonare.  
6. Consiliul raional de coordonare se convoacă  în şedinţe în funcţie de necesitate. 

Şedinţa este considerată deliberativă, dacă la ea participă cel puţin două treimi din 
componenţa nominală a Consiliului. Deciziile se adoptă prin simpla majoritate a 
voturilor celor prezenţi, se consemnează într-un proces-verbal şi se semnează de către 
preşedintele şi secretarul Consiliului. 

7. Achitarea burselor de merit elevilor dotaţi şi burselor speciale studenților  
instituţiilor superioare, colegii, absolvenţi ai instituţiilor liceale, se  realizează  în 
temeiul deciziei Consiliului raional. 

 
II. Categorii de participanţi 

8. La activităţile vizate de prezentul Regulament participă: 
a) elevii dotaţi, care au demonstrat un potenţial special în domeniile intelectual 

la disciplinele de studiu general, muzică, arte, sport cu performanţe certificate la nivel 
de instituţie, raion, republică sau internaţional. 

b) absolvenţii instituţiilor liceale, studenţi ai instituţiilor superioare de 
învățământ, colegii proveniţi din familii defavorizate material având rezultate 
academice excelente. 
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c) elevii care au obţinut locurile I, II, III şi menţiuni în cadrul olimpiadelor 
şcolare raionale.  

 
III. Susţinerea elevilor dotaţi prin acordarea burselor de merit de către Consiliul raional. 

 9. Scopul acordării burselor este de încurajare şi stimulare a tinerilor de a obţine 
cunoştinţe temeinice şi de a tinde spre noi performanţe.  

10 Bursele raionale se acordă elevilor care-şi fac studiile în instituţiile de 
învățământ din raionul Străşeni pentru reuşită şcolară bună şi foarte bună, cu 
performanţe academice deosebite și rezultate remarcabile în domeniile arte şi sport. 

11. Cele 30 de burse anuale acordate de către Consiliul raional pentru elevii 
dotaţi se repartizează după cum urmează: 

- pentru rezultate performante academice şcolare individuale ale elevilor dotaţi 
din instituţiile de învățământ preuniversitar, care au demonstrat un potenţial intelectual 
deosebit la disciplinele de studiu, cu media nu mai mică de 9,00 (nouă), cu performanţe 
certificate la nivel de instituţie de învățământ, raion, republică sau la nivel internaţional 
se acordă 22 de burse. 

- pentru aptitudini deosebite şi rezultate performante individuale certificate 
obţinute în domeniul arte – 5 burse. 

- pentru rezultate performante individuale certificate în domeniul sport – 3 burse. 
 12. Bursa Consiliului raional pentru elevi dotaţi se achită anual şi poate fi 
deţinută în mod repetat. 

13. Cele 6 Burse speciale ale Consiliul raional se acordă persoanelor care au 
absolvit o instituţie de învățământ liceal din raion și sunt înmatriculați la universități și 
colegii. 

14. Bursa specială a Consiliului raional se acordă pentru toată perioada de studii 
universitare ( ciclu I), în condiția în care studentul beneficiar prezintă anual rezultate la 
studii bune şi foarte bune. În cazul în care beneficiarul are restanțe sau o medie la 
reușita curentă mai mică de 7 Consiliul raional de coordonare este în drept de a stopa 
acordare bursei. 

15. Lista beneficiarilor cărora li se acordă Bursele Consiliului raional se aprobă 
anual prin decizia Consiliului raional în baza propunerilor Consiliului raional de 
coordonare. 

  
IV. Modalitatea de examinare a dosarelor şi selectarea candidaţilor la burse 

16. Dreptul de a propune candidaţii pentru participarea la concursul de obţinere a 
bursei Consiliului raional îl au Consiliile locale de coordonare, deciziile cărora se 
aprobă de Consiliile profesorale din şcoli, şcolile de artă şi sport, instituţiile 
extraşcolare.  

17. Participanţii la concurs vor prezenta următoarele acte: 
- decizia Consiliului local de coordonare aprobată de Consiliului profesoral; 
- copia actelor care confirmă rezultatele obţinute în anul precedent de studii 

(tabele de note cu media şcolară, diplome de performanţe individuale, certificate de 
participare,etc.); 

- CV-ul; 
18. Setul de documente şi copia procesului-verbal de preselecţie a candidaţilor 

pentru bursa Consiliului raional se prezintă Consiliului raional de coordonare până la 01 
septembrie a anului curent. 

19. Setul de documente şi copia procesului-verbal de preselecţie a bursierilor, 
absolvenţi ai instituţiilor de învățământ preuniversitare, studenţi ai instituţiilor 
superioare, colegii se prezintă Consiliului raional de coordonare până la 01 iulie. 

20. Consiliul raional de coordonare va examina dosarele propuse conform 
stipulărilor prezentului Regulament. 
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21. Rezultatele activităţii Consiliului coordonator va fi consemnat printr-un 
proces verbal, semnat de membrii acestuia. 

 
V. Susţinerea elevilor dotaţi prin alte activităţi 

22. Activităţile pedagogice axate pe dezvoltarea potenţialului intelectual şi 
special al elevilor se desfăşoară prin organizarea de concursuri, conferinţe ştiinţifice, 
olimpiade şcolare la nivel local și raional. 

23. Activităţile de pregătire a elevilor pentru concursuri, conferinţe ştiinţifice, 
olimpiade şcolare se desfăşoară prin intermediul cercurilor şcolare tematice, la 
disciplinele de studiu şi orelor opţionale prevăzute în Planul-cadru de învățământ, 
aprobat anual de Ministerul Educaţiei. 

24. Stimularea eforturilor individuale ale elevilor şi profesorilor se realizează în 
cadrul festivităţii de decernare a diplomelor în cadrul „Galei laureaţilor”, organizată 
anual de Direcţia Învățământ, prin oferirea de premii băneşti în condiţiile stipulate 
de prezentul Regulament. 

25. Cadrele didactice menţionate în pct. 24 al prezentului Regulament 
beneficiază, în cadrul activităţilor la care participă, de aceleaşi drepturi ca şi elevii. 

 
VI. Norme de finanţare 

26. Direcția Învățământ în comun cu Direcția finanțe, vor planifica anual în buget 
mijloace financiare pentru susţinerea elevilor dotaţi.  

27. Cheltuielile de participare la activităţile pe plan raional (transport, diurnă 
transport etc.) sunt suportate de instituţiile de învățământ, iar cheltuielile de organizare 
- de către organizatorii acestora. 

 
VII. Premii şi alte stimulări 

28. Pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, 
Direcţia Învățământ, administraţiile instituţiilor cu autonomie financiară, acordă premii, 
în limita bugetului aprobat (până la cuantumul sumelor prevăzute în tabelul de mai jos), 
elevilor, profesorilor animatori ai acestora la disciplina de concurs, desemnaţi prin 
ordinul șefului direcției/ directorul instituţiei de învățământ în funcţie de valoarea 
performanţei obţinute: 
 

Activitatea 
 

Suma 
bursei 
lunare 

(lei) 

Premiul unic (lei)  Cine 
acordă 

premiile 
 

premiul I 
 

premiul II 
 
premiul III 

Menţi
une  

Olimpiade raionale   300 200 100 50 Direcţia 
Învățământ 

Olimpiade la nivel de 
unitate de învățământ 

  200 100 50 30 Unitatea de 
învățământ 

Bursa de merit pentru elevi 
dotaţi 

300        Consiliul 
raional 

Bursa specială pentru 
studenţi absolvenţi de liceu 

500        Consiliul 
raional 

  
29. Anual, administrațiile instituţiilor de învățământ pot acorda până la 10 premii 

elevilor în funcţie de performanţele obţinute şi locul ocupat în clasament, în 
conformitate cu regulamentele proprii. 
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VIII. Dispoziţii finale 
 

30. Activităţile de susţinere a elevilor dotaţi se organizează şi se desfăşoară în 
funcţie de disponibilităţile structurilor educaţionale şi în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 

31. Decizia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de susţinere a 
elevilor dotaţi se adoptă de către Consiliul raional de coordonare. 

 


