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Cu privire la organizarea
învățământului liceal
În adresa Direcției au parvenit demersurile liceelor ”Universum” Sărata
Galbenă, Lăpușna, ”Dm. Cantemir”, Crasnoarmeiscoe de a accepta organizarea
învățământului liceal în baza unei singure clase de a X-a în anul de studii 2017 2018. Examinând contextul de organizare a învățământului liceal pentru fiecare
instituție în parte (capacitatea instituțională, resursele umane și financiare,
rezultatele școlare înregistrate), Direcția Învățământ a găsit oportun să remită
Ministerului Educației spre examinare materialele.
În context, Ministerul Educației, în baza Circularei Nr.02/13-3404 din
30.08.17 a oficializat permisiunea organizării învățământului liceal în baza unei
singure clase de a X-a în anul de studii 2017-2018 în următoarele licee:
 LT ”D.Cantemir”, s. Crasnoarmeiscoe;
 LT Lăpușna;
 LT ”Universum”, c. Sărata Galbenă;
 LT ”M.Sadoveanu” (deschiderea clasei bilingve cu un număr de 9 elevi).
Având la bază cele expuse, în temeiul prevederilor Codului Educației al RM
nr. 152 din 07.07.2014, art. 31 al.(5), Metodologiei de admitere a elevilor în
învățământul liceal, aprobată prin ord. ME nr. 454 din 07.06.2017 și completată
prin ord nr.624 din 12 07.2017, ord. nr. 471 din 14.06. 2017 ”Cu privire la
organizarea admiterii în învățământul liceal în anul de studii 2017-2018”, a
Circularei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr. 02/13-3404 din
30.08.17 și în temeiul art.46 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Consiliul raional Hîncești DECIDE:
1. Se oficializează organizarea învățământului liceal în baza unei singure clase de
a X-a în anul de studii 2017-2018 în următoarele licee:

 LT ”D.Cantemir”, s. Crasnoarmeiscoe;
 LT Lăpușna;
 LT ”Universum”, c. Sărata Galbenă;
 LT ”M.Sadoveanu” (deschiderea clasei bilingve cu un număr de 9 elevi).
2. Se pune în sarcina Direcției Învățământ (dna Valentina TONU):
a) asumarea responsabilității pentru calitatea procesului educațional în
instituțiile nominalizate;
b) urmărirea redimensionării rețelei instituțiilor de învățământ liceal din raion
în conformitate cu necesitățile educaționale și numărul populației școlare din raion.
3. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune în
sarcina șefului Direcției Învățământ, dna Valentina TONU.
4. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în sarcina
doamnei Vera PATRAȘCU, vicepreședintele raionului.
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