
 

                                     REPUBLICA MOLDOVA  

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
\ 

  

                                         D E C I Z I E   

  PROIECT                     

din 23 martie  2018                                                                                   nr.  02/24 

                                                                                 

Cu privire la atribuirea denumirii Școlii de arte. 

 

   

În temeiul art. 4(2)  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435- 

XVI  din 28.12.2006, art.43;46; din Legea privind administrația publică  locală nr. 

436- XVI  din 28.12.2006,  Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

1. Se atribue Școlii de arte din or. Cimișlia denumirea - “Școala de arte - Tudor 

Haruță” din or.Cimișlia.   

 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei                                                       

Secretarul Consiliului                                                      Spînu Vasile 

 

 

Coordonat:          Bivol Iovu 

 

Avizat:          Spînu Vasile 

 

Proiect elaborat de:         Casap Anatol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Ca urmare a ședinței consiliului profesoral din 22 septembrie 2017 , colectivul 

Școlii de arte a  adreseat un demers președintelui raionului privind atribuirea 

Școalii de arte Cimișlia să  numele dlui Tudor Haruță , fost director al Școlii de 

arte . 

 

Școala de Arte Cimișlia activează din anul 1966. Mai mult de patru decenii în 

fruntea școlii s-a aflat dl  TUDOR HĂRUȚĂ.    

 

Paralel cu activitatea managerială și pedagogică a  fondat și  condus corul mixt, 

care mulți ani a purtat titlul onorific ”Model” și a evoluat la toate evenimentele 

culturale din raion, chiar și la Televiziunea Națională. Toți acesti ani a fost 

membru al orchestrei de muzică populară ”Rapsozii”, or. Cimișlia, care de 

asemenea poartă titlul onorific de colectiv ”Model”. 

 

Pe parcursul activității pedagogice , ca profesor de solfegiu , a educat mai multe 

generații de elevi. O parte din absolvenții  d-lui Tudor Haruță au îmbrățișat 

profesia de muzician, continundu-și studiile la Colegii de Muzică, Academia de 

Muzică, Teatru și Artă Plastică din Republica Moldova și în prezent activează în 

orchestre profesionale, sunt profesori ai acestor instituții.    Numeroși discipoli ai 

Școlii de arte Cimișlia  au  participat la diverse Concursuri Naționale și 

Internaționale ocupînt locuri de frunte și  au obținut diplome și medalii. 

 

Pentru meritele pe tărîmul didactic , în anul 1980 a fost decorat cu insigna 

”Activist fruntaș al Culturii RSSM” ,  în anul 1990  a fost decorat cu medalia 

”Veteran al Muncii” , din anul 1996 este posesorul medaliei ”Meritul Civic” . 

   Pe parcursul activității pedagogice a creat o imagine univocă a unui profesor 

cărturar, onest, de o înaltă profesionalitate  care a știut  să îmbine bunătatea și 

sinceritatea, omenia și încrederea. 

 

Valorificînd prețioasele tradiții pedagogice , în calitate de director al acestei 

instituții a reușit să ofere dragoste și respect atît discipolilor cît și colegilor 

consolidînd colectivul de-a lungul anilor.  

    

Casap Anatolie 

Secția administrație publică 
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