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DECIZIA Nr.9/ö£.
din 15 septembrie 2022

Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei singure clase a X-a în cadrul
IP L.T ”A1. Donici” Peresecina şi IP L.T ”M. Lomonosov” Orhei.
în temeiul art.43 alin.(2) din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, art. 10, 118-126 Codul Administrativ nr.l 16/2018 „ Metodologiei de admitere a elevilor
în învăţământul liceal, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetărilornr. 454 din 07
iunie 2017 şi a Ordinului 624 din 12 iulie 2017 ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor”
în anexa Ordinului nr. 454 din 07 iunie 2017, luînd în consideraţie Demersul nr. 446 din 15.08.2022
directorului IP L/T ”A1. Donici” Peresecina dna. Ana Ivanov şi Demersul nr.l00 din 11.08.2022
directorului IP L.T ”M. Lomonosov”, Orhei dnei Maria Frătescu către Direcţia Generală Educaţie,
Consiliul Raional Orhei
DECIDE:
1. Se aprobă deschiderea cu excepţie a unei singure clase a X-a în cadrul IP L.T „Al. Donici”
Peresecina şi IP L.T ”M. Lomonosov”, Orhei.
2. Se pune în sarcina şefului Direcţiei Generale Educaţie, doamna Silvia Mustovici, să monitorizeze
respectarea prevederilor Metodologiei de admitere a elevilor în învăţământul liceal în IP LT „Al. Donici”
Peresecina şi IP L.T ”M. Lomonosov”, Orhei.
3. Prezenta Decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac în Judecătoria
Orhei în termen de 30 zile de la publicare în condiţiile codului administrativ.
4. Vicepreşedintele raionului, dna Irina Bogaciuc, comisia consultativă de specialitate educaţie,
protecţie socială, sănătate publică, cultură, tineret şi sport (preşedinte dl Alexei Capbătut), vor asigura
controlul executării prezentei Decizii.
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Serghci Caraman

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei singure clase a X-a
în cadrul IP LT „Alexandru Donici” Peresecina şi IP LT „Mihail Lomonosov” Orhei”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia Generală Educaţie Orhei
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi în conformitate cu Metodologia de admitere
a elevilor în învăţământul liceal, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 454 din 07 iunie
2017 şi a Ordinului 624 din 12 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor” în
anexa la Ordinul nr. 454 din 07 iunie 2017, având la bază Demersul 446 din 15.08.2022 al IP LT
„Alexandru Donici” Peresecina şi Demersul nr. 100 din 11.08.2022 al IP LT „Mihail Lomonosov”
Orhei către Direcţia Generală Educaţie.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Finalitatea urmărită prin adoptarea proiectului dat de decizie constă în aprobarea deschiderii
cu excepţie a unei singure clase de a X-a în cadrul IP LT „Alexandru Donici” Peresecina şi IP LT
„Mihail Lomonosov” Orhei.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei singure
clase a X-a în cadrul IP LT „Alexandru Donici” Peresecina şi IP LT „Mihail Lomonosov” Orhei nu
va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative şi nu necesită
abrogarea/modificarea altor decizii.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie
In baza celor expuse şi în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017
cu privire la actele normative proiectul deciziei „Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei
singure clase a X-a în cadrul IP LT „Alexandru Donici” Peresecina şi IP LT „Mihail Lomonosov”
Orhei a fost avizat de preşedintele raionului, vicepreşedintele raionului (responsabil de domeniul
educaţie şi sănătate publică, Direcţia Generală Educaţie, secretarul consiliului raional, şeful
Serviciului juridic.
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenţa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenţă decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
în temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către şeful Serviciului juridic. Structura şi
conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.
Reieşind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate şi spre aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.
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Administraţia liceului, colectivul pedagogic şi comitetul părintesc al IPLT „Mihjail Lomonosov”
rugăm să fie deschisă clasa a X-a, profilul umanist, din considerentul că suntem unicul liceu cu predare
în limba rusă din raionul Orhei. în clasele liceale sunt înmatriculaţi elevi din satele Bulăieşti, Ivancea,
Samananca precum şi elevi veniţi din alte raioane ale republicii şi de peste hotare. Până la data de 11
august anul 2022 sunt primite 19 cereri.
Corespunderea numărului total de elevi solicitanţi pentru admitere în învăţământul liceal în sesiunea
curentă cu numărul recomandat de MECC:
Au fost primite 19 cereri.
Analiza perspectivelor demografice de organizare a învăţământului liceal pentru următorii trei ani de
studii (reţeaua de clase VII-IX):
Anul de învăţământ

Clasa

Numărul de elevi

2022-2023

7

27

8

21

9

21

7

24

8

27

9

21

7

20

8

24

9

27

2023-2024

2024-2025

Gradul da asigurare cu resurse umana (cadre didactice calificate:forntare iniţială,recalificare la
disciplină, grad didactic):
Liceul este asigurat cu cadre didactice, care lucrează în clasele liceale. Din 11 profesori, care
lucrează în clasele liceale, toţi au grad didactic.
Din ei gradul I- 4 profesori, gradul II- 7 profesori.
Gradul de asigurare cu resurse financiare şi materiale necesare pentru organizarea procesului
educaţional conform prevederilor curriculare , în special a componenţei practice a curriculei
şcolare:
Liceul are clase dotate cu computere, laboratoare la fizică şi chimie, sală şi teren
sportiv.
Performanţe înregistrate de elevii din clasele gimnaziale,liceale la olimpiadele raionale şi
republicane la disciplinele şcolare în ultimii trei ani de studii:
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Pe parcursul anilor de studii 2019-2020, 2020-2021 nu au fost organizate olimpiade la nivel
raional şi republican.
Nivelul raional
Anul de studii

1 loc

Al 11-lea loc

Al IlI-lea loc

Menţiune

2019-2020

-

-

-

-

2020-2021

-

-

-

-

2021-2022

1

3

5

6

Nivelul republican
Anul de studii

I loc

AI 11-lea loc

Al IlI-lea loc

Menţiune

2019-2020

-

-

-

-

2021-2022

-

-

-

-

2022-2023

-

-

1

1

Rata promovabilităţii în instituţie pentru ultimele trei sesiuni de bacalaureat:
Anul de studii

Rata promovabilităţii

2019-2020

7,66

2020-2021

7,7

2021-2022

7,57

Datele statistice privind organizarea învăţământului liceal pentru ultimii trei ani:
Anul de studii

Numărul elevilor

2019-2020

15

2020-2021

13
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova
Direcţia Generală Educaţie Orhei
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Alexandru Donici”

str. M.Eminescu, 25, s. Peresecina, raionul Orhei
S (0235)47-3-36

din 15 august 2022

Nr. 446

Demers
Prin prezentul, Administraţia IP Liceul Teoretic „ Alexandru Donici”, Peresecina, r.
Orhei, cadrele didactice, comitetul de părinţi, solicităm respectuos permisiunea de a deschide
clasa a X-a, profil umanistic, în anul de studii 2021-2022, din considerentul că suntem unicul
liceu rural cu un număr de 769 elevi.
în clasele liceale sunt înmatriculaţi elevi din satele Vatici, r. Orhei, Micleşti şi Steţcani
r. Criuleni.
Corespunderea numărului total de elevi solicitanţi pentru admitere în învăţământul
liceal în sesiunea curentă cu numărul recomandat de MECC:
Au fost primite 15 cereri, până la data de 15 august 2022.
Analiza perspectivelor demografice de organizare a învăţământului liceal pentru
următorii trei ani de studii (reţeaua de clase VII-IX):
Clasa
Numărul de elevi
Anul de învăţământ
VII
86
2022-2023
VIII
72
IX
85
2023-2024
VII
79
VIII
86
72
IX
VII
2024-2025
79
VIII
79
IX
86
Gradul de asigurare cu resurse umane (cadre didactice calificate: formare iniţială,
recalificare la disciplină, grad didactic):
Liceul este asigurat cu cadre didactice de ptofil de deţin grade didactice: 30 cadre gradul didactic II, grad didactic 1-13 cadre, grad didactic superior-1.

Gradul de asigurare cu resurse financiare şi materiale necesare pentru organizarea
procesului educaţional conform prevederilor curriculare, în special a componenţei
practice a curriculei şcolare:
Instituţia deţine clasă de informatică şi clasă multimedia dotată cu calculatoare de
performanţă. Toate sălile de clasă sunt dotate cu calculatoare şi au acces la internet. Sălile de
clasă sunt dotate cu televizoare, 9 proiectoare şi 4 table interactive. Deţinem laboratoare la
disciplinele de fizică, chimie, biologie. Sala de sport şi terenul se află în reparaţie capitală în
rezultatul obţinerii proiectului cu Fondul de Investiţii Sociale din Moldova.
Performanţe înregistrate de elevii din clasele gimnaziale,liceale la olimpiadele
raionale şi republicane la disciplinele şcolare în ultimii trei ani de studii:
Anul de studii 2018-2019. Fiecare al 1,86 elev participant este premiant. Disciplinele la
care s-au obţinut locuri premiante sunt: limba şi literatura română-5 elevi premianţi, limba
rusă-1 elev, limba străină-4 elevi, informatica-3 elevi, biologia-2 elevi, istoria-3 elevi,
geografia-3 elevi, ştiinţe-1 elev.
Anul de studii 2019-2020. Din 37 de elevi participanţi 17 sunt premianţi, adică fiecare
al 2,17 elev este premiant.4 diplome-gradul I, 2 diplome-gradul II, 3 diplome-gradul III, 8
diplome de menţiune.
Anul de studii 2021-2022. 14 elevi premianţi la olimpiadele raionale la discipline, 4
premii în clasele gimnaziale, 10 premii în clasele liceale.Fiecare 1,45 elev participant este
premiant.
Rata promovabilităţii în instituţie pentru ultimele trei sesiuni de bacalaureat:
Rata promovabilităţii
Anul de studii
100
2019-2020
91,0
2020-2021
94,5
2021-2022
Datele statistice privind organizarea învăţământului liceal pentru ultimii trei ani:
Numărul elevilor
Anul de studii
2019-2020
25
2020-2021
11
2021-2022
18

