
 

 

Proiectul de decizie 

Cu privire la deschiderea claselor de liceu 

în anul de studii 2022-2023 

 

 

    Proiectul de decizie  Cu privire la deschiderea claselor de liceu în anul de studii 

2022-2023  a fost elaborat de Direcţia Învăţământ și în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional este propus 

spre consultare publică. 

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie sus menționat, pot fi expediate 

până la data de  14 septembrie 2022, în adresa doamnei Popa Violeta, la adresa 

electronică: consiliu@soldanesti.md , la numărul de telefon: 0272 2 54 94 sau 

la adresa: or. Şoldăneşti. str. 31 August 1, Consiliul raional Şoldăneşti 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crstraseni.md/media/files/files/cu_privire_la_execut__semian__a_buget_raion__2020_8372676.pdf
http://crstraseni.md/media/files/files/cu_privire_la_execut__semian__a_buget_raion__2020_9467576.pdf
mailto:as.straseni@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REPUBLICA  MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

      CONSILIUL  RAIONAL                                                                 РАЙОНHЫЙ  СОВЕТ            

              ŞOLDĂNEŞTI           ШОЛДЭНЕШТЬ 

        or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1          г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1 

   tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57                           тел: (272) 2-26-50, фax (272) 2-20-57  

E-mail:consiliu@soldanesti.md                                                      E-mail:consiliu@soldanesti.md   

 

 

DECIZIE   nr. 5-9 

        din 15 septembrie 2022 

Cu privire la deschiderea claselor de liceu 

 în anul de studii 2022-2023 

 

 În conformitate  cu prevederile art.43, art.46  al Legii privind Administraţia Publică Locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 21 alin. (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 

2022-2023 în Instituţia Publică Liceul teoretic Cotiujenii Mari din comuna Cotiujenii 

Mari, Instituţia Publică Liceul Teoretic  ,,Ştefan cel Mare” din o. Şoldăneşti şi Instituţia 

Publică Liceul teoretic Răspopeni din s. Răspopeni.   

 

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 raional                                                             Liubovi Vidrașco 

AVIZAT:  

Specialist principal în probleme juridice                                            Vladimir Coreţchi 

Şef Direcţie Învăţământ                                                                       Violeta Popa 

 

 

 

                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie Cu privire la deschiderea claselor de liceu 

în anul de studii 2022-2023                                          

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

Proiectul Deciziei Consiliului Raional ” Cu privire la deschiderea claselor de liceu 

în anul de studii 2022-2023  ”   a fost elaborat de către Direcția Învățământ 

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

 Geografic   s. Cotiujenii Mari este situat la o depărtare de circa 30 km de or. Şoldăneşti şi de or. Floreşti, centre 

raionale în care funcţionează licee,. În liceul teoretic Cotiujenii Mari cheltuielile per elev corespund mediei pe 

raion şi republică, este o medie înaltă de elevi pe clasă (23,56) şi respectiv, 12,56 elevi revine unui cadru didactic, 

Instituţia 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 poziţia II în clasamentul pe raion şi 

concurează activ cu liceele mari din raion care au ambele profiluri.  Din cele 319 licee din ţară se clasifică pe 

locul 75.  În anul 2022 liceul a fost acreditat de către  Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie 

şi  Cercetare cu calificativul “bine”. În ultimii 2 ani elevii  clasei a XII-a obţin o promovabilitate de 100% 

 În liceul teoretic „Ştefan cel Mare” Şoldăneşti  sunt 33 de cadre didactice deţinătoare de grad didactic II, I şi 

superior. Sălile de clasă sunt dotate cu materialle didactice necesare pentru organizarea procesului educaţional   la 

nivelul cerinţelor actuale..Elevii au obţinut locuri premiante la olimpiadele raionale în 2019-20 -22, 2021-22- 26. 

Rata promovabilităţi   absolvenţilor claselor liceale  in anul 2020 promovabilitatea a fost de 100%. 

Geografic s.Răspopeni este situat la o distanţă de 26 km de or, Şoldăneşti în care funcţionează clase de liceu. În 

liceul teoretic Răspopeni cheltuielile per elev sunt mai mici decât media pe raion . Media pe clasa este mai mare 

decât pe republică (21,62 elevi), 12,2 elevi revine unui cadru didactic. Cadrele didactice în proporţie de 75% deţin 

gradul didactic superior, I şi II.Anul de studii 2028-19 la olimpiadele raionale au obţinut 10 locuri premiante, 2019-

20 şi 2021-22 15 locuri premiante. Rata promovabilităţii absolvenţilor de liceu este de la 89% la 100% în ultimii 3 

ani. 

Instituţiile  menţionate  întrunesc toate condiţiile stipulate în ordinul nr, 624 din 12 iulie 2017 ”Cu privire la 

modificările şi completările la Metodologia de admitere în învăţământul liceal”. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Deschiderea doar a unei clase de liceu va elimină problemele financiare suportate de părinţi în condiţiile 

crizei sociale. Elevii se vor afla încă 3 ani în localitate având posibilitatea să participe la viaţa 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, şeful Direcției finanţe, 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 

http://www.soldanesti.md/


      Şefa  Direcţiei Învăţământ                                       V. 

Popa 

 

decizională.  


