
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

proiect         
DECIZIE  nr. 4/

din  31  august  2020

Cu privire la reluarea activității instituțiilor 
de învățămînt general din raion în conformitate 
cu  Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare 
de sănătate publică nr. 26 din 21 august 2020

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanțele
publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  4(2)  lit.  g1)  al  Legii  435/2006
privind  descentralizarea  administrativă  cu  modificările  ulterioare,  Legii  nr.  338/1994 privind
drepturile  copilului,  art.  21  (1)  al  Codului  educației  nr.152/2014,  cu  modificările  ulterioare,
Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 26 din 21 august 2020, în
scopul redeschiderii la timp a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din raion,
Consiliul raional DECIDE:

      1.  Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţământ și dl
B.  Granaci,  coordonator  al  subdiviziunii  Strășeni  din  cadrul  Centrului  de  Sănătate  Publică
Chișinău, privind pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în anul de studii 2020-
2021.

2. Se acceptă reluarea activității de la 01 septembrie 2020 a instituțiilor de învățământ general
din raion în contextul pandemiei COVID–19, în conformitate cu modelul de activitate selectat,
conform anexei.

3.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ (I. Certan): 
- să asigure pregătirea instituțiilor  de învățământ  din subordine pe parcursul anului de studii
2020-2021, din perspectiva recomandărilor sanitaro-epidemiologice, cât și organizării procesului
educațional conform modelului selectat;
- să monitorizeze implementarea cu strictețe a Instrucțiunii cu privire la măsurile de protecție
care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic al COVID-19;
- să  monitorizeze gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ din subordine cu cantitățile
necesare  de  săpun,  detergenți,  dezinfectanți,  termometre,  pentru  realizarea  măsurilor  de
dezinfecție și de asigurare a recomandărilor sanitaro-igienice sigure;
- să monitorizeze pe parcursul întregului an de studiu pregătirea tehnică a unităților de transport
școlar  pentru  transportarea  gratuită  a  elevilor  către  instituțiile  de  învățământ  din  subordine,
conform necesităților și dotarea lor cu dezinfectanți, termometre și măști;
- să monitorizeze încadrarea în procesul educațional a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerințe
educaționale  speciale,  în  vederea  excluderii  marginalizării,  discriminării  și  a  situațiilor  de
abandon școlar;
- să coordoneze modelele de organizare a procesului educațional aprobate de către instituțiile de
învățământ din subordine cu monitorizarea contextului de implementare a lor.

4. Se pune în sarcina managerilor instituțiilor de învățământ:
- să stabilească, în limitele resurselor disponibile, modul de organizare a procesului educațional,
conform modelelor recomandate, analizând modelele de organizare a procesului educațional în



funcție de posibilitățile  instituționale,  inclusiv financiare,  raportate  la recomandările  sanitaro-
epidemiologice; 
- să consulte, în mod obligator, cu cadrele didactice, părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu
elevii modelul/modelele de organizare recomandate pentru implementare;
- să asigure pregătirea instituției de învățământ către noul an de studii în contextul epidemiologic
de COVID-19;
-  să informeze angajații, părinții și elevii cu prevederile Instrucțiunii cu privire la măsurile de
protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și
private în contextul epidemiologic al COVID-19 și Reglementărilor-cadru speciale de punere în
aplicare a Instrucțiunii;
- să asigure instituția cu cantități suficiente de apă curată, dezinfectanți la intrarea în școală și în
tot spațiul intern al instituției, inclusiv în blocul alimentar, blocurile sanitare, precum și necesarul
pentru regimul de termometrie, în baza estimărilor făcute;
- să examineze posibilitatea de reamenajare a unor spații (inclusiv varianta de activități/ore în aer
liber)  din  instituția  de  învățământ,  în  vederea  organizării  procesului  educațional  conform
modelului selectat;
- să amenajeze spații de așteptare pentru elevi (săli de clasă libere, sau spațiu din curtea școlii)
conform recomandărilor sanitaro-epidemiologice, în cazurile de așteptare/reținere a autobusului
școlar, a părinților sau a fraților/surorilor mai mari;
-  să asigure spațiile educaționale din instituție cu conexiune la internet;
-  să  stabilească  modalitatea  de  organizare  a  alimentației  în  conformitate  cu  recomandările
sanitaro-epidemiologice și în funcție de numărul de locuri disponibile în cantină;
-  să monitorizează zilnic starea de sănătate a angajaților și elevilor;
-  să  asigure  respectarea  distanței  fizice  în  timpul  orelor,  dar  și  în  timpul  pauzelor  conform
recomandărilor;
- să asigure igienizarea și dezinfectarea zilnică a sălilor de clasă și a spațiilor aferente, conform
recomandărilor sanitaro-epidemiologice;
-  să asigure accesul elevilor la facilitățile de spălare/dezinfectare a mâinilor;
- să doteze punctul  medical  cu medicamentele  necesare pentru intervenția  primară în caz de
infectarea cu COVID-19;
- să raporteze în regim de urgență Direcției învățământ, în cazul confirmării diagnosticului cu
COVID–19 a unui elev, angajat sau a unui membru de familie a lor.

4.  Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama  şefului Direcţiei învăţământ (I.
Certan) și managerilor de instituții. 

5.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  atribuie  vicepreşedintelui
raionului (I. Ursu).

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                                          Ion Malic
Vicepreședinte al raionului                                                         Ion Ursu 
Direcția învățămînt                                                                    Iulia Certan

                               



Notă informativă
la proiectul  deciziei  „Cu privire la reluarea activității instituțiilor de învățămînt general din raion în

conformitate cu  Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică
nr. 26 din 21 august 2020”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţămînt.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei  „Cu privire la reluarea activității  instituțiilor de învățămînt general din raion în
conformitate cu  Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 26 din 21 august
2020” a fost elaborat în conformitate cu Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică nr. 26
din  21  august  2020,  având  ca  scop  deschiderea   instituțiilor  de  învățământ  din  raion  către  01
septembrie 2020. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  Consiliului  raional  „Cu privire  la  reluarea  activității  instituțiilor  de  învățămînt
general din raion în conformitate cu  Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică
nr.  26  din  21  august  2020”  prevede  asigurarea  condiţiilor  specifice  educaţionale  în  contextul
perioadei  COVID-19,  asigurarea  procesului  educaţional  în  conformitate  cu  modelul  educațional
selectat, cu instituţionalizarea tuturor copiilor și transportarea sigură a lor către instituțiile școlare. 

4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului proiect de decizie nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei  „Cu privire la reluarea activității  instituțiilor de învățămînt general din raion în
conformitate cu  Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 26 din 21 august
2020” se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor decizii. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia învăţămînt,  Serviciul
juridic, secretarul Consiliului raional Strășeni. În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239/2008
privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului
raional  www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări  publice  a
proiectelor.

7. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.( 3) din Legea
integrităţii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar favoriza corupţia. 

8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei  a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional,  care  a
expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că corespunde  ca structură,  conţinut    şi    nu contravine
legislației.
Proiectul  deciziei  se  prezintă  comisiilor  consultative  de specialitate  pentru avizare  şi  se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al Direcţiei învăţămînt,                                                                 Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/


INFORMAȚIE
cu privire la nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ din raion 

și re-deschidere în contextul pandemic COVID -19

În scopul pregătirii la timp a instituţiilor de învăţământ din raion pentru activitate
în noul an de studii 2020-2021, în contextul pandemiei COVID – 19, Consiliul raional,
Direcţia învăţământ în comun acord cu managerii instituțiilor au întreprins un șir de
acțiuni  în  vederea  implementării  cu  strictețe  a  Reglementărilor  speciale  privind
organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID – 19,
pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar și a Instrucțiunii
cu privire la măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității
instituțiilor de învățământ.

    În toate instituţiile de învăţământ s-au desfășurat lucrări de reparaţie a recreațiilor,
a sălilor de clasă, de sport, săli de festivități, cantine școlare, amenajarea și dotarea
teritoriilor aferente, din perspectiva asigurării recomandărilor sanitaro-epidemiologice,
cât și organizării procesului educațional conform modelului selectat (vezi anexa).
          La etapa actuală toate 26 instituții de învățământ din raion au completate
Rapoartele  de  autoevaluare  privind  redeschiderea  instituției  de  învățământ  și
coordonate de către Direcția învățământ (conform cerinței Hotărârii Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 26 din 21 august 2020). 
       Rapoartele de autoevaluare privind redeschiderea instituției de învățământ sunt
prezentate  spre  coordonare  structurilor  teritoriale  abilitate:  Direcția  Raională  pentru
Siguranța Alimentelor și Centrului de Sănătate Publică.
      Toate instituțiile sunt asigurate 100% cu cantitățile necesare de săpun, detergenți,
dezinfectanți, termometre, pentru realizarea măsurilor de dezinfecție și de asigurare a
recomandărilor sanitaro-igienice sigure.
      Au fost create în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli pentru cursuri,
coridoare, săli de sport, cantine, ateliere, etc.)  circuite clare, prin demarcare cu benzi
vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituției
și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea unei distanțe între persoane de cel puțin
1,5 metri pe tot parcursul prezenței în instituția de învățământ.
      S-au organizat activități de formare a cadrelor manageriale, didactice, nedidactice și
personalul  auxiliar,  a  elevilor  și  părinților/reprezentanților  legali  ai  acestora  privind
managementul  în  organizarea modelului  educațional  selectat  și  aspecte  specifice de
organizare în contextul pandemiei COVID – 19.
     A fost realizată cartografierea/identificarea necesităților de dotare cu tehnică și
dispozitive TIC a instituțiilor de învățământ din subordine, ale cadrelor didactice și
elevilor, în vederea asigurării accesului la învățământul la distanță în mediul online cu
posibilitatea extinderii conexiunii la internet.

 
Iulia Certan,
Şef  al Direcţiei învăţămînt                                        



Instituția de învățământ Modelul selectat de organizare
a procesului educațional din

01.09.2020

Nr. total
al

cadrelor
didactice

în
instituție

Nr. total
al

elevilor
în

instituție
(estimat

la
01.09.20

20)

Numărul elevilor,
cadrelor didactice
ce ar întâmpina

probleme în
implementarea

modelului selectat
de instituție din

cauza conexiunii
la Internet

Numărul elevilor,
cadrelor didactice
ce ar întâmpina

probleme în
implementarea

modelului selectat
de instituție din

cauza lipsei
tehnicii de calcul

Soluții identificate și acțiuni
întreprinse de OLSDÎ, instituția

de învățământ pentru
soluționarea problemelor

identificate

Elevi Cadre
didactice

Elevi Cadre
didactice

Gimnaziul „Valentin 
Slobozenco” Micăuți

Modelul 1 Prezența fizică
100%

22 260 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Bucovăț Modelul 1 Prezența fizică
100%

13 115 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Căpriana Modelul 1 Prezența fizică
100%

16 204 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Codreanca / 
şcoală de circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 20 256 0 0 0 0 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 
şcolar.        

Gimnaziul Dolna Modelul 1 Prezența fizică
100%

15 95 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Gălești Modelul 1 Prezența fizică
100%

18 179 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Onești Modelul 1 Prezența fizică
100%

15 70 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       



Gimnaziul Pănășești Modelul 7 Învățarea mixtă 21 230 0 0 0 0 1.Identificarea resurselor 
financiare  pentru procurarea 
tehnicii de calcul pentru profesor   
2. Procurarea laptopurilor / 8 buc.  
3. Conectarea tuturor sălilor de 
clasă la internet 

Gimnaziul Rădeni  / şcoală 
de circumscriptie

Modelul 1 Prezența fizică
100%

20 360 0 0 0 0 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 
şcolar.        

Gimnaziul Recea  / şcoală 
de circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 22 252 43 5 139 5 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 
şcolar.                                       
2. Identificarea resurselor 
financiare  pentru procurarea 
tehnicii de calcul pentru profesor

Gimnaziul Roșcani Modelul 1 Prezența fizică
100%

14 113 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Tătărești Modelul 1 Prezența fizică
100%

14 136 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Țigănești Modelul 1 Prezența fizică
100%

14 132 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

Gimnaziul Voinova Modelul 1 Prezența fizică
100%

18 167 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP Gimnaziul „Mihai 
Viteazul”  / şcoală de 
circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 59 900 0 0 0 0 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 



şcolar.        
IP LT „Alecu Russo”  / 
şcoală de circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 55 720 51 0 51 22 1. Adaptarea orarului şcolar la 
graficul de transportare a elevilor 
din instituţiile arondate.                  
2. Asigurarea tuturor sălilor de 
clasă cu internet.                             
3. Procurarea camere WEB

IP LT „Ion Creangă” 
Micleușeni

Modelul 7 Învățarea mixtă 20 225 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT „Ion Inculeț” 
Vorniceni

Modelul 1 Prezența fizică
100%

36 430 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT „Ion Vatamanu” / 
liceu raional, clase 5-9

Modelul 7 Învățarea mixtă 38 588 125 10 26 4 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT „Mihai Eminescu”  /
şcoală de circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 60 1045 213 12 213 12 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 
şcolar.                                      
   2. Asigurarea tuturor sălilor de 
clasă cu internet.                             
3. Procurarea camere WEB            
4. Identificarea resurselor 
financiare  pentru procurarea 
tehnicii de calcul pentru profesor 

IP LT „Mitropolit Nestor 
Vornicescu” Lozova / 
şcoală de circumscriptie

Modelul 7 Învățarea mixtă 45 602 0 0 0 0 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 



şcolar.                             
 2. Identificarea resurselor 
financiare  pentru procurarea 
tehnicii de calcul pentru profesor   

IP LT „Nicolai Nekrasov” Modelul 1 Prezența fizică
100%

19 302 0 0 0 0 1. Asigurarea tuturor sălilor de 
clasă cu internet.                             
2. Procurarea camere WEB            
3. Identificarea resurselor 
financiare  pentru procurarea 
tehnicii de calcul pentru profesor 

IP LT „Universul” Scoreni Modelul 7 Învățarea mixtă 24 326 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT Romănești Modelul 1 Prezența fizică
100%

17 170 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT Sireți Modelul 7 Învățarea mixtă 44 668 0 0 0 0 1. Adaptarea  orarului școlar la 
modelul selectat.       

IP LT Zubrești  / şcoală de 
circumscriptie

Modelul 2 Învățarea în două
schimburi

28 381 0 0 0 0 1. Adaptarea  graficului de 
transportare a elevilor din 
instituţiile arondate la orarul 
şcolar.        


