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D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                                   

Nr. 05/13-V                                                                           din  12 august 2022 
 

Cu privire la deschiderea 

 unei clase de liceu 
 

 Avînd în vedere demersul nr. 78 din 01.08.2022 parvenit de la directorul 

Liceului Teoretic „Academician Ion Bostan”, s. Brânza, privind deschiderea unei 

clase de a X-a, în temeiul art. 31 alin. (5) din Codul Educației al RM nr.152/2014, 

Metodologiei de admitere a  elevilor în învățământul liceal, aprobată prin ordinul 

MECC nr. 454 din 07 iulie 2017 și completată prin ordinul nr.624 din 12 iulie 

2017, ordinului nr. 601 din 24 iunie 2022 „Cu privire la organizarea admiterii în 

învățământul liceal în anul de studii 2022-2023”, avizului Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență 

socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul 

Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se permite deschiderea, de la 1 septembrie 2022, a unei singure clase de a 

X-a în Liceul Teoretic „Academician Ion Bostan”, s. Brânza (cu un număr 

de 13 elevi). 

2. Direcția generală învățămînt Cahul va întreprinde măsurile legale ce se 

impun deschiderii clasei respective, precum și 

2.1. va monitoriza calitatea procesului educațional în instituția 

nominalizată; 

2.2. va stabili necesitatea redimensionării rețelei instituțiilor de învățământ 

liceal din raion în conformitate cu necesitățile educaționale și numărul 

populației școlare din instituțiile de învățământ general. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui 

raionului Cahul responsabil de domeniu și a Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, 

asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 

 
 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                   Tatiana SEREDENCO                                                                                        
                                          

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                     Cornelia PREPELIȚĂ 
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