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D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                                   

Nr. ________                                                                               din _______ 2022 
 

Cu privire la deschiderea 

 unei clase de liceu 
 

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

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                                                   
                                          

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat:     V. Baban, şef al Direcţiei generale învățămînt  
Coordonat: N. Dunas, preşedintele raionului 

Avizat pentru legalitateL. Raileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane 

Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 

 



 

 

 

Notă informativă 

la proiectul deciziei Consiliului Raional Cahul 

„Cu privire la deschiderea unei clase de liceu” 

 

În conformitate cu  Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul-

tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, 

ciclul I și II prin ședința Consiliului Raional Cahul recomandă deschiderea unei 

singure clase de  a X –a profil umanist în  Instituţia Publică  LT „Academician Ion 

Bostan” s. Brînza – 13 elevi;  

Reieșind din situația actuală a sistemului educațional din raionul Cahul 

această inițiativă este una relevantă și importantă  pentru Instituţia Publică  LT 

„Ac. I. Bostan” s. Brînza, care dispune de tot necesarul  pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate, personal didactic calificat (17 cadre did. – gradul II și 5 

cadre did. cu gradul I), 3 table interactive conectate la internet, cabinet de 

informatică dotat, sală sportivă corespunzătoare, cabinet de chimie, fizică, biologie 

care dispun de laboratoare, bibliotecă dotată. Instituția colaborează cu UTM 

Chișinău cu suportul căreia s-a deschis în instituție Centrul  de tehnologii spațiale, 

care dispune de telescop, planetariu.  

 Performanțele elevilor din instituțiile nominalizate sunt în creștere atât în 

cadrul Concursurilor raionale, cât și în cadrul  sesiunilor de examene.(rata de 

promovare a sesiunii de examene BAC 2022 este de 83.33%, cu o medie de 7.51). 

 Permisiunea deschiderii unei clase de liceu este benefică atât pentru copiii 

din instituția respectivă, cât și pentru personalul didactic și părinți. 

 
 

Valeriu Baban, 

Șef al DGI  Cahul                                          
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