
 

D E C I Z I E 

                                                                mun.Hînceşti 

    din __________  2021                                        nr. _________ 

 

  

Cu privire la organizarea învățământului liceal   

 

 

  În adresa Direcției Învățământ au parvenit demersurile liceelor teoretice ”Universum” 

Sărata Galbenă,”D.Cantemir”, Crasnoarmeiscoe de  a accepta organizarea învățământului liceal 

în baza unei singure clase de a X-a în anul de studii 2021-2022. Examinând contextul de 

organizare a învățământului liceal pentru fiecare instituție în parte (capacitatea instituțională, 

resursele umane și financiare, rezultatele școlare înregistrate), Direcția Învățământ, în 

corespundere cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal,a găsit 

oportun să remită Ministerului Educației spre examinare materialele.  

         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 Ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 07.06.2017, Ordinului nr.624 din 12.07.2017 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 2021-2022 în următoarele licee: 

             LT ”D.Cantemir”, com. Crasnoarmeiscoe(15 elevi); 

                    LT ”Universum”, com. Sărata Galbenă(24 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 șefei 

Direcției Învățământ Hîncești, dna Valentina TONU.  

4. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în sarcina doamnei Lilia 

Tănase, vicepreședintele raionului pe problemele sociale. 

 

             

 Preşedintele şedinței                           _______________ 
 

        Contrasemnează: 

                     Secretarul 

          Consiliului raional Hînceşti              Elena MORARU TOMA 

 
 Inițiat: ________________________Iurie Levinschi, Preşedintele raionului 

 Coordonat:   ___________________Lilia Tănase, Vicepreşedintele raionului 

 Coordonat:   ___________________Galina Erhan, șef Direcția Generală Finanțe 

 Elaborat:    ____________________Valentina Tonu, șef Direcția Învățământ 

Avizat: _______________________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL 

RAIONAL HÎNCEŞTI 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ 
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mailto:consiliul@
mailto:consiliul@


NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la organizarea învățământului liceal 

 
 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Direcția Învățământ (dna Valentina TONU). 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Codul Educației al RM nr. 152 din 07.07.2014, art. 31 al.(5), al Metodologiei de admitere 

a elevilor în învățământul liceal, aprobată prin Ordinul  Ministerul Educației nr. 454 din 

07.06.2017 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a respecta dreptul fundamental la educaţie, 

indispensabil pentru exercitarea  celorlalte drepturi ale omului 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2019, Cu privire la organizarea învățământului 

liceal nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

                Șef  

Direcția Învățământ                                                Valentina Tonu 

                                    


