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D E C I Z I E nr. 8-9
din 7 decembrie 2017
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
raional Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2017-2018
În conformitate cu art.43 alin.(1), lit.”s” a Legii Republicii Moldova privind
Administraţia Publică Locală nr.436-XIV din 28.12.2006, art.141 al Codului
Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 şi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi
capacităţilor intelectuale individuale ale elevilor din raionul Şoldăneşti, Consiliul
raional DECIDE:
I.

Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului raional “Cei mai
dotaţi elevi din instituţiile de învăţămînt ale raionului Şoldăneşti în
anul de studii 2017-2018 (anexa nr.1).

II.

Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a rezultatelor concursului
(anexa nr.2).

III.

Direcţia de Învăţămînt va aduce la cunoştinţa directorilor instituţiilor
de învăţămînt prezentul Regulament şi va asigura participarea elevilor
la concurs.

IV. Consiliul raional va aloca lunar 5000 lei din soldul disponibil pentru
bursele cîştigătorilor la concurs, conform deciziei comisiei de evaluare.
V.Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dnei N.Florea,
vicepreşedinte al raionului.

Secretarul
Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

L.Vidraşco
V.Coreţchi

Anexa nr.1
La dec.nr 8-9 din
7.12.2017
Anexa nr.1
REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului raional
„Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar
ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2017-2018”
Dispoziţii generale
1. Selectarea candidaţilor se efectuează în cadrul asigurării unui înalt nivel de instruire şi
educaţie al elevilor, aprecierii succeselor obţinute de ei, sprijinirea lor materială.
2. Candidaţii vor fi selectaţi prin concurs, în baza ofertelor, prezentate de
instituţiile de învăţământ preuniversitar.
3. Bursele sunt alocate de către Consiliul Raional.

Proceduri şi criterii de selectare
4. La concurs participă elevii claselor VII-XII a instituţiilor de învăţământ din raionul
Şoldăneşti.
5. La baza selectării stau următoarele criterii principale:
- media notelor nu mai mică de “9,2” în treapta gimnazială;
- media notelor nu mai mică de „9,0” în treapta liceală;
- obţinerea diplomelor de gradul I şi II la olimpiada raională şi I, II, III şi menţiune la
olimpiadele republicane în anii calendaristici 2016-2017;
- performanţe individuale deosebite în activităţi extraşcolare:laureaţi ai concursurilor
republicane, premianţi la competiţii sportive de nivel republican.
6. La încheierea preselecţiei comisia din instituţia de învăţământ întocmeşte
dosare pentru fiecare candidat.
Dosarul candidatului va conţine următoarele documente:
- recomandarea consiliului profesoral, semnată de directorul instituţiei de învăţământ;
- media notelor pentru anul de învăţămînt 2016-2017; I semestru anul de studii 2017-2018;
- copia documentelor care ar confirma rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri raionale
şi republicane;
- curriculum-vitae al candidatului.
7. Toate dosarele candidaţilor vor fi depuse la Direcţia Învăţământ până la
31.12.17.
8. Comisia de evaluare va examina dosarele şi până la 15.01.2018 va selecta cei mai
dotaţi elevi, stabilindu-le bursa conform p.6 al Regulamentului.
9. Elevii claselor VII, VIII, X, XI din instituţiile de învăţământ din raion vor beneficia
de bursă pentru perioada anului calendaristic 2018.
10. Elevii claselor a IX şi XII vor beneficia de burse pe perioada ianuarie-iunie 2018.
11. Elevii claselor a IX vor beneficia de burse pentru lunile iulie- decembrie 2018 în
condiţiile când îşi continuă studiile în clase de liceu în una din instituţiile de învăţământ din
raion.
12. Valoarea burselor lunare:
Treapta de
învăţământ

Numărul de
clase

Numărul de
elevi

Numărul de
burse

Suma unei
burse(lei)

Treapta liceală
(clasele X-XII)
Treapta gimnazială
(clasele VII-IX)

17

361

20

150

Suma
totală
(lei)
3000

46

780

20

100

2000

13. Comisia de evaluare este în drept de a modifica numărul de burse de la o nominaţie la
alta în cazul în care la una din nominaţii nu se completează toate bursele, dar la alta sunt mai
mulţi candidaţi care întrunesc criteriile conform p.2, dar nu mai multe burse decît numărul
stipulat în p.12 al Regulamentului.
Anexa nr.2
dec. Nr.8-9 din 7.12.2017
COMISIA DE EVALUARE
a dosarelor candidaţilor la concursul raional „Cei mai dotaţi elevi
din instituţiile de învăţământ preuniversitar
ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2017-2018”
1. Rotundu Svetlana, preşedintele raionului – preşedintele comisiei;
2. Mîndru Nicolae, şeful DÎ – vicepreşedintele comisiei;
3. Grădinaru Alexandru, şef adjunct DÎ – membru al comisiei;
4. Gonţa Maria, specialist metodist, DÎ – membru al comisiei;
5. Oprea Diana, şef Centrul metodic, DÎ – membru al comisiei;
6. Prisăcari Iurie, şeful Direcţiei Finanţe – membru al comisiei;
7. Rudei Alic, consilier raional, membru al comisiei;
8. Lisa Angela, consilier raional, membru al comisiei.
9. Nasu Maria, consilier raional, membru al comisiei

Notă informativă
la proiectul de decizie nr.8-9 din 7.12.2017
„Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cei mai dotaţi elevi din instituţiile
de învăţământ preuniversitar ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2017-2018”
Concursul raional „Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţământ” se desfăşoară
începând cu anul de studii 2003-2004”.
Analizând evoluţia rezultatelor obţinute de elevi în ultimii ani la concursul raional
evident, facem concluzia că este necesară o strategie de lucru cu elevii dotaţi la nivel raional,
deoarece elevii dotaţi reprezintă baza pentru lotul olimpic raional la olimpiadele republicane.
Criteriile de selectare a bursierilor sunt stipulate în Regulament: media notelor nu mai
mică de “9,2” în treapta gimnazială, „9,0” în treapta liceală şi obligatorui rezultate obţinute la
olimpiadele raionale /republicane la disciplinele de studii, performanţe individuale în sport, artă
sau rezultate deosebite la alte concursuri de nivel raional/republican.
În raion sunt instituite 20 burse de performanţă în treapta gimnazială a câte 150 lei lunar
şi 20 burse în treapta liceală a câte 100 lei lunar. În total 5000 lei.
Cu toate că este o bursă de 150 şi 100 lei lunar, acest lucru necesită şi multă muncă.
Acordarea acestor burse de performanţă se face cu scopul ca elevii să participe la
activităţile ştiinţifice, la viaţa socială, să obţină performanţe academice deosebite şi să-şi
dezvolte capacităcile în domeniul sportului şi aptitudinile , talentul în domeniul artei.
Şeful DÎ Şoldăneşti
N. Mîndru

