
ANUNŢ  

privind consultarea publică a proiectului de decizie                                                               

„Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, cu titlu de excepție, în 

I.P. „Liceul Teoretic. „Elada”” din s. Măcărești și I.P. „Liceul Teoretic Sculeni” din s. Sculeni” 

 

 

   Consiliul raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 26.08.2022, consultarea publică a proiectului de 

decizie  „Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, cu titlu de excepție, în I.P. „Liceul Teoretic 

,,Elada”” din s. Măcărești și I.P. „Liceul Teoretic Sculeni” din s. Sculeni”. 

 

   Scopul proiectului este organizarea și desfășurarea procesului educațional în treapta liceală în cadrul 

I.P. „Liceul Teoretic ,,Elada”” din s. Măcărești și I.P. „Liceul Teoretic Sculeni” din s. Sculeni.           

   Prevederea de bază a proiectului este aprobarea deschidererii unei singure clase a X-a, cu titlul de 

excepție, în I.P. „Liceul Teoretic ,,Elada”” din s. Măcărești și I.P. „Liceul Teoretic Sculeni” din s. Sculeni 

începând cu anul școlar 2022-2023.                                                                                                                                                                                             

   Rezultatele scontate, ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, sunt organizarea și 

desfășurarea procesului educațional în treapta liceală în cadrul I.P. „Liceul Teoretic ,,Elada”” din                    

s. Măcărești și I.P. „Liceul Teoretic Sculeni” din s. Sculeni prin deschiderea unei singure clase a X-a 

(profil umanist), cu titlu de excepție, în I.P. „Liceul Teoretic ,,Elada”” din  s. Măcărești și I.P. „Liceul 

Teoretic Sculeni” din s. Sculeni, în temeiul solicitărilor elevilor din localitățile enunțate privind admiterea 

în clasele liceale.  

 

   Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea condițiilor optime de educație a copiilor din 

satele Măcărești și Sculeni.  

   Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 5) din Codul educației al 

Republicii Moldova, Codului administrativ al Republicii Moldova, art. 43 alin. 1) lit. q) al Legii privind 

administrația publică locală Nr. 436/2006, pct. 14 din Metodologia de admitere a elevilor în învățământul 

liceal, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 454/2017, Ordinului Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2022”                              

Nr. 601/2022.                                                                                                                                                      

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data 

de 19.09.2022 pe adresa de email: deungheni@gmail.com. 

   Proiectul de decizie nominalizat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Ungheni www.crungheni.md sau la sediul Consiliului raional Ungheni situat pe 

adresa: mun. Ungheni, str. Națională Nr. 11. 
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