
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                                Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

 

DECIZIE nr. 3/ 

                                  din 17 august 2018                      Proiect        

 

 Cu privire la aprobarea Listei studenţilor  

 din instituțiile 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 2018-2019  

      

În  temeiul prevederilor art. 43, 46 ale 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,  

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 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 2018-2019, conform 

anexei.  

 

     2. Direcţia finanţe (V. Manoli), Direcţia învăţămînt (Iu. Certan) vor asigura 

achitarea burselor persoanelor incluse în anexa deciziei în limitele alocaţiilor  

bugetare aprobate. 

 

     3.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful 

Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).  

 

     4. Se desemnează responsabil de  controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

Preşedinte al şedinţei, 

                                                                                                                    

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU 

  
VIZAT: 

 

Serviciul juridic                                        Ion Malic 

Direcția învățămînt                                   Iulia Certan 
Direcția finanțe                                              Vera Manoli 



 

Notă informativă 

la proiectul Deciziei Consiliului raional  

„Cu privire la aprobarea Listei 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 2018-2019”. 

 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Listei 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 2017-2018” a fost elaborat de Direcţia 

învăţămînt  în conformitate cu art. 141 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 

iulie 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 invăţămîntul preuniversitar şi încurajarea performanţelor şcolare.  

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi  

Bursa specială a Consiliului raional pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior, 

colegii este o acţiune de susţinere şi dezvoltare a sistemului educaţional în raion prevăzut de 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru 2016-2020. Proiectul Deciziei „Cu 

privire la aprobarea Listei 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 2018-2019” conţine în anexă Lista studenţilor susținuți material pe 

perioada de studii universitare, absolvenţi din anul 2017 – 2018, care au obţinut performanţe la 

studii confirmate prin documente justificatoare (4 absolvenţi selectaţi) şi studenţii care beneficiază 

în continuare de tranşa a II, III pentru următorul an academic.   

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare. Direcţia finanţe şi 

Direcţia învăţămînt vor identifica sursele de finanţare a burselor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  

 

IV. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra imaginii sistemului educaţional din raion, va 

asigura accesul la studii superioare, pentru absolvenţii de liceu din familii dezavantajate, va 

soluţiona în perspectivă asigurarea cu cadre calificate a domeniilor socio-economice ale raionului. 

 

V.  Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Deciziei „Cu privire la aprobarea Listei 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 2018-2019”  a fost 

plasat pe pagina web a Consiliului raional, www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor. 

 

 

 

 

Şef al Direcţiei învăţămînt,                                                          Iulia  CERTAN 

http://www.crstraseni.md/

