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DECIZIE   nr. 5-10 

        din 24 august 2021 

Cu privire la deschiderea claselor de liceu 

 în anul de studii 2021-2022 

 

 În conformitate  cu prevederile art.43 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art. 21 (1) al  Codului Educaţiei al Republicii Moldova, ordinului nr. 454 din 7 

iunie 2017  ”Cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal” şi  

în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a învăţământului liceal, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se permite, ca exepţie, deschiderea unei singure clase a X-a  de liceu în anul de studii 

2021-2022 în Instituţia Publică Liceul teoretic Răspopeni şi Instituţia Publică Liceul 

teoretic Cotiujenii Mari.  

 

II. Direcţia Învăţământ (şef, Popa Violeta) va prezenta în termenii stabiliţi documentele 

respective Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.    

   

III. Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei Consultative de Specialitate  

„Învățământ, cultură, turism, sport și culte”. 

 

 

   

Secretarul Consiliului                                                                              L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                                                       V.Coreţchi 

Şef Direcţie Învăţămînt                                                                                                   V.Popa 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie nr. 5-10  din  24  august 2021 

 

 

Şef Direcţie Învăţământ                                              V.Popa 

1.Denumirea  autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional „Cu privire la deschiderea claselor de liceu, anul de studii 2020-

2021” a fost elaborat de către Direcția Învățământ. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

  Geografic s.Răspopeni este situat la o distanță de 26 km  de or. Șoldănești, iar  s. Cotiujenii Mari este 

situat la o depărtare de circa 30 km de or. Șoldănești și de or.  Florești, centre raionale în care  

funcționează licee. Elevii din clasele liceale constituie un factor important în menținerea  vieții dinamice 

din comunitate, contribuie la implementarea diverselor proiecte culturale, sociale și promovarea imaginii 

localității. În liceul teoretic Cotiujenii Mari cheltuielile per elev corespund mediei pe raion și 

republică, este o  medie  înaltă de elevi pe clasă (22,82) și respectiv, 12,15 elevi revine unui cadru 

didactic. Instituția are rezultate performante la nivel de raion (în special ciclul liceal)  2018 - 20 locuri 

premiante; 2019 - 22 locuri; 2020 - 27 locuri. Trei ani consecutiv sunt  pe poziția II în clasamentul pe 

raion și concurează activ cu liceele mari din raion care au ambele profiluri. În liceul teoretic Răspopeni  

cheltuielile per elev sunt mai mici decât media ре raion . Media ре clasa este mai шаге decât ре 

republică (21,62 elevi), 12,32 elevi revine unui cadru didactic.    Ambele instituții  întrunesc toate 

condițiile stipulate în ordinul nr. 624 din 12 iulie 2017 ”Cu privire la modificările și completările la 

Metodologia de admitere în învățământul liceal”. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. Deschiderea doar a unei 

clase de liceu va elimină problemele financiare suportate de părinți în condițiile crizei sociale și va 

contribui la diminuarea crizei pandemice legate de COVDD 19. Elevii  se vor afla încă 3 ani în localitate 

având posibilitatea să participe la viața culturală a satului. 

4.Fundametarea economico-financiară. Nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.   

  Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte 

6.Constatările expertizei juridice.  Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în 

probleme juridice,  secretarul consiliului. 

  7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.  În scopul respectării prevederilor Regulamentului 

cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de 

către Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia 

anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul 

Transparenţa decizională. 

http://www.soldanesti.md/

