
Proces - verbal nr.3

al qedinlei extraordinara al Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului Strdqeni

A prezidat Eedinla:
TAMACIUC Pavel - preqedinte al

exceplionale al raionului StrdEeni

raionului, pre;edinte al Comisiei pentru situafili

Data qi ora desfrqurdrii:
19.04.2021, ora l0:30

Membrii Comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului Str6qeni:

TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru Situalii

Excepfionale al raionului Strdgeni;

Croitor Vladislav - vicepreqedinte al raionului, vicepregedinte al Comisiei Situalii

pentru Excepfion ale araionului Strdqeni;

Ursu Ion - vicepregedinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei Situalii pentru

Exceplion ale a raionului Strdqeni ;

Tabacari Anatolii - vicepregedinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei pentru

Situalii Exceplionale a raionului Strdqeni;

ZahariaVasile - Eef al Secliei Situalii Excepfionale Str6qeni, vicepreqedinte al

Comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului Straqeni;

Dragoman Oleg - specialist principal, Sec{ia comunicare Ei relafii publice din cadrul

Aparatului preqedintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situalii excepfionale a

raionului StrdEeni;

Manoli Vera - $ef Direclia finanfe;

Ampava lon - $ef-direclie in cadru direcliei generale educafie qi cuturd;

Stamati Vsevolod - $ef al Direcliei raionalS pentru Siguran[a Alimentelor Strdqeni,

Eef al Serviciul sanitar-veterinar.

Grosu Vasile - preqedintele URECOOP Strdqeni, qef al Serviciului comer! qi

alimentalie;
Ababii Cornel - inginer coordanator al Secliei explotarea relelelor suburbane

Strdeni, qef al serviciul inqtiin[are qi transmisiuni;

Gon{a Tudor - $ef al Serviciului aprovizionare cu gaze natural fiiala Striqeni-Gaz;

Duca Victor - locliitorul comandantului Centrului Militar Teritorial StrS;eni - Eef

sectiei mobilizare locotenent colonel;

Ghenadie Malic - Comisar principal allnsectoratului de Polilie Strdqeni,, $ef al

serviciului menfinerea ordinii publice;

Racu Gheorghe - comandant Batalionul de geniu, Negreqti;

$oimu loana - director al Instituliei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional

Striqeni;
Granaci Boris - Centrul de Sdnatate Publicd Chiqindu, subdiviziunea Strdqeni.

Bahnaru victor - Eef al Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sandtate

Str6Eeni;



Total membri al comisiei: 26
Au participat: 18

Invitali suplimentari :

Miron Dumitru - $ef al Serviciului preven{ie din cadrul Secliei Situalii Excepfionale

Strdqeni.

Ordinea de zi:
l. Cu privire la reluarea activit6tii cu prezenla fizicd, a elevilor in instituliile de

invS{Emint din raionul Strdqeni.

Raportor: Ampava lon $ef-direcfie in cadrul Direcliei generale educalie ;i
culturd;

2. Examinarea posibilitSlii reludrii activitSlii institulilor de invSl6mint cu

prezenla fizicd al elevilor claselor I-IV qi IX-X[.
Raportor; Granaci Boris, Centrul de sdndtate publicd ChiSindu subdiviziunea
StriSeni.

3. Rezumat pe marginea activitdtii Punctelor mobile de informare Covid-19 al

CSE Strdqeni.

Raportor: Zaharia Vasile, Sef al Secliei Situalii Exceplionale, vicepreSedinte

CSE StrdSeni.

S-a decis:
S-a aprobat agenda qedinlei extraordinare a Comisiei pentru Situalii Excepfionale al

raionului Striqeni din data de 19.04.2021
Pentru-l8 impotrivd- 0 Ablinut-0
S.A EXAMINAT:

1. Cu privire la reluarea activitdlii cu prezenla fizicd a elevilor in instituliile de

invSfimint din raionul Str6qeni.

S-a decis:
1. Se ia act de informaliaprezentatd de c5tre raportor;

.2. Direc[ia generalS educalie gi culturi va aduce la cunogtinla institu]iilor de

invSlSmint despre organizarea procesului educalional pregcolar, primar

gimnazial, liceal gi va monitoriza permanent derularea evolufiei gitualiei

eidimiologice pe durata procesului de instruire.
3. Direc(ia generalS educa{ie qi culturi va asigura:

- informarea gi pedagogizarea parinfilor in domeniul instruirii la distanld
a elevilor;

- informarea qi instruirea elevilor, pdrinfilor privind securitatea online in
procesul educalional;

- informarea qi instruirea elevilor privind prevenirea gi raspindirea
infecfiei COVID-19, cu diseminarea pliantelor informative, inclusiv
prin intermediul refelelor de socializare, grupurilor pe messenger (viber,
whatsApp).

4. Managerii instituliilor de invSldmint vor asigura termometria zilnicd a

elevilor qi personalului angqat", condiliile de igienizare, aerisirea qi dezinfectarea

spa{iilor.



Votat:

Pentru - l8 impotriva - 0 Abfinurt - 0

2. Examinarea posibilit6lii reludrii activitSlii institufilor de inv6fiminr cu
prezenla fizicd al elevilor claselor I-lV si IX-XII.
Sa-decis:

I . Se ia act de informafia prezentati de c5tre raportor;
2. Procesul educafional in instituliile de invafamint preqcolar din raionul
Strdqeni continud cu prezenla fizicd a copiilor, in conformitate cu Regr-rlamentul
sanitar pentru instituliile de educafie timpurie, aprobat prin Hotdrirea
Guvernului nr.l2lll20l6, qi cu respectarea strictd a normelor de sdndtate
publici privind prevenirea qi rSspindirea COVID- 19.

3. Procesul educa{ional pentru elevii din clasele I - IV din instituliile de

inv6!5mint din raionul Strdqeni, incepind cu 20 aprilie 2021, se organizeazd cu
prezenla fizicd a elevilor, cu respectarea stricti a normelor de sdndtate publicd
privind prevenirea qi rdspindirea COVID-l9 qi a modelelor aprobate de

Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetdrii.
4. Procesul educafional pentru elevii din clasele absolvente (lX, XII,) din
instituliile de invd{dmint publice Ei private din raionul Strdqeni, incepind cu 20
aprilie 2021, se organizeazd, cu prezen[a fizicd a elevilor, cu respectarea strictd a
normelor de sdndtate publica privind prevenirea qi raspindirea COVID- 19 qi a
modelelor aprobate de Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetdrii.
5. Procesul educafional pentru elevii din clasele (V,VI, VII, VIII, X, XI)
din institufiile de invd{dmint publice qi private din raionul Strdqeni aflate in
localitElile care cad sub incidenfa de cod roqu COVID-I9, se organizeazd, cu
prezenla 50Yo din numdrul de elevi, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate
publicS privind prevenirea Ei rdspindirea COVID-19 qi a modelelor aprobate de
Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii.
Votat:

Pentru - 18 impotrivd - 0 Ablinut - 0

3. Rezumat pe marginea activitetii Punctelor mobile de informare Covid-19 al

CSE Strdqeni.

S-a decis:
1. Se ia act de informa[ia prezentata de cdtre raportori;
2. Administratorii pielilor, indiferent de forma juridica, care desflEoard
activitatea pe teritoriul raionului Strdqeni vor relua activitatea cu instalarea
punctelor de informare a popula{iei despre infeclia COVID-19:

- inminarea pliantelor informative COVID- l9;
- difuzarea mesajului audio referitor la mdsurile de protecfie qi

prevenire a virusului COVID-19 in spa{iul public;
- sesizarea organelor competente despre nerespectarea mdsurilor

epidemiologice de cdtre vizitatori, din raza teritoriului administrat.
3. Autoritdlile publice locale de nivelul intii in comun cu medicii de familie



din localitSfi vor monitoriza qi acorda suport informa[ional Inspectoratului de
Polilie Strdqeni cu privire la respectarea regimului de carantind de c6tre
persoanele revenite de peste hotare qi a celor confirmafi pozitiv COVID-19
aflafi in izolare la domiciliu.

Votat:
Pentru - 18 impotrivd - 0

Preqedintele raion ului,
Pregedinte al Comisiei pentru situafii
excepfionale a raionului Strlgeni

Ablinut - 0

TAMACIUC

$ef al Secfiei situalii excepfionale StrIqeni, _4
Vicepregedinte al Comisiei pentru situa{ii 4-4
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Secretar al Comisiei pentru situafii
excep{ionale a raionului Stri;eni /1_
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