
PECnYEJIMKA MOJIAOBA

PAHOHHMH COBET
JIEOBA

or. Leova

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XIV din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, art. 21 alin. (1) al Codul Educaţiei al Republicii 
Moldova nr. 152/2014, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 
Publică nr. 26 din 21.08.2020, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării 
nr. 840 din 19.08.2020, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării nr. 892 
din 26.08.2020, Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 144 din 26.08.2020 „Cu 
privire la relansarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ a raionului 
Leova”, Consiliul Raional Leova

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Alexandru GOSPODINOV, şef 
Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Leova, privind pregătirea 
instituţiilor educaţionale din raionul Leova pentru procesul educaţional în 
anul de studii 2020-2021.

2. Se ia act de dispoziţia preşedintelui raionului Leova nr.144 din 26.08.2020 
„Cu privire la relansarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ 
a raionului Leova”.

A.

3. Se pune în sarcina Direcţiei de învăţământ, de comun cu managerii 
instituţiilor educaţionale:
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- să asigure acţiuni organizational-administrative, material-financiare 
în procesul de redeschidere şi reluare a activităţii instituţiilor în 
perioada pandemiei;

- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenţei stricte şi 
monitorizării contingentului de elevi aflaţi în situaţie de risc;

- să asigure condiţiile igienico-sanitare pentru organizarea în siguranţă 
a procesului de alimentaţie a elevilor;

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
LEOVA

DECIZIA nr. 4.4

din 24.09.2020

„Cu privire Ia relansarea procesului 
educaţional în anul de studii 2020-2021 
în toate instituţiile şcolare din raionul Leova”



- să asigure stabilirea unui grafic eşalonat de transportare a elevilor 
spre/de la instituţiile educaţionale;

- să monitorizeze permanent starea privind dotarea instituţiilor 
educaţionale cu necesarul de dezinfectanţi şi alte produse de 
dezinfectie.
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4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 
vicepreşedintelui raionului, dnei Briciag Aliona.

Secretarul Consiliului

Preşedintele şedinţei
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Consiliului raional Andrei Morarii

Elena Copoţ


