
PECriYBJIHKA M OJI^OBA

PAHOHHBIH COBET 
JIEOBA

Proiect

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, Elotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 
Publică nr. 26 din 21.08.2020, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
nr. 840 din 19.08.2020, Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi 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”.

3. Se pune în sarcina Direcţiei de învăţământ, de comun cu managerii 
instituţiilor educaţionale:

5 5

- să asigure acţiuni organizational-administrative, material-fmanciare 
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 la 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.

Preşedintele şedinţei? ? ?

Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

Avizat: Ceoric Roxana 
Sp. principal_______
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Notă informativă
vizând relansarea procesului educaţional în instituţiile şcolare din r.Leova,

anul de studii 2020-2021

Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Leova vă informează, că în scopul pregătirii 
instituţiilor educaţionale pentru buna funcţionare, începând cu 1 septembrie şi pentru perioada 
de toamnă - iarnă 2020-2021 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

Efectuarea lucrărilor de reparaţii curente (lucrări interioare în: sălile de studii, săli de sport, săli 
festive, culuare, reparaţia utilajului şi a mobilierului, amenajarea terenului aferent,etc.) în toate 
instituţiile educaţionale din raion;

Din bugetul instituţiilor s-au realizat următoarele lucrări de reparaţii capitale, în sumă de 598500 
lei:

• Reparaţii capitale în curtea şcolii - 217200 lei (gimnaziul Filipeni);
» Reparaţii capitale în blocul alimentar (depozit) -95000 lei (gimn.Covurlui);
• Reparaţii capitale la sistema de încălzire -26000 lei; reparaţii (pireul din jurul şcolii)- 10000 

lei (LT„M.Eminescu);
<» Schimbarea uşilor din metaloplast (6 uşi) -  45000 lei (LT„M.Viteazul);
® Reparaţii capitale (lucrări de amenajare a teritoriului, pavaj,etc )-205300 lei (LT„L.Blaga” 

Iargara)

Din Componenta Raională s-a solicitat suma de 1 275 000 lei pentru pregătirea instituţiilor 
către noul an de studii şi perioada toamnă-iarnă 2020-2021 . Din suma total solicitată, 1 175 
000 lei au fost alocate pentru reparaţii capitale, după cum urmează:

- Reparaţia capitală a pardoselei -  300 000 lei; Reparaţia capitală a uşilor - 300 000 lei 
(LT„M.Eminescu„);

- Reparaţia capitală a sălii sportive -200 000 lei ( gimnaziul Borogani);
- Reparaţia capitală a pereului şcolii -  250 000 lei (LT„M.Viteazul„);
- Reparaţia capitală a pereului -  125 000 lei (gimn.Sărata Nouă).

La moment derulează lucrările de reparaţii capitale în cadrul proiectului „Sporirea eficienţei 
energetice”, finanţat de UE în IP L.T„C.Spătaru” în sumă de 54 mln lei pentru următoarele lucrări:

- schimbarea în ansamblu a reţelei electrice, utilajului electric şi termic, sistemului de ventilare 
din cantina liceului;

- izolarea anvelopei clădirii;
- schimbarea ferestrelor.
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în toate instituţiile educaţionale a fost elaborat şi se respectă graficul de pregătire a instituţiei către 
perioada toamnă-iarnă 2020-2021, după cum urmează:

-Procurarea combustibilului în perioada: iunie-octombrie
-Profilaxia centralei termice la gaz, sistemelor interioare de încălzire, cazanelor, etc : iulie -  
septembrie
- Instruirea operatorilor: până la 01.10.2020
-Perfectarea actelor pentru funcţionarea cazangeriei la gaze: septembrie 2020
- Controlul reţelei interne: septembrie-octombrie 2020
- Deservirea tehnică a cazangeriei ( priza de pământ, verificarea coşurilor de fum, curăţarea 
arzătoarelor, ventilatoarelor): septembrie-octombrie 2020
-Reparaţia utilajului în cazangerie : mai-septembrie 2020
- încheerea contractelor de deservire a cazanelor la centrala termică, august-septembrie 2020

Instituţiile educaţionale (25 de instituţii preuniversitare), către 01 septembrie au fost 
pregătite să-şi înceapă activitatea în baza Instrucţiuii privind măsurile de protecţie pentru organizarea 
activităţii în instituţiile de învăţământ în contextul epidemiologie al COVID-19 (Anexă la Plotărârea 
nr.26 din 21.08.2020 a Comisiei Naţionale Excepţionale de Sănătate Publică).
Din numărul total de 36 grădiniţe, la 01 septembrie s-au redeschis -2, pe parcursul lunii sunt 
redeschise încă 22 IET, până la sfârşitul lunii septembrie îşi vor relua activitarea încă 12 instituţii, iar 
4 instituţii din motivul derulării lucrărilor de reparaţie capitale ( la acoperiş, schimbarea reţelei 
termice, etc.), îşi vor relua activitatea pe parcursul primului semestru.

în toate instituţiile educaţionale redeschise s-au întreprins următoarele măsuri de rigoare pentru 
asigurarea activităţii în perioada de pandemie:

» Elaborarea planului de curăţenie şi dezinfectare zilnic a spaţiilor din instituţiie;
«* Asigurarea instituţiei cu echipament de protecţie: termometre, dezinfectanţi, măşti, etc.;
• Asigurarea efectuării zilnice a triajului epidemiologie a elevilor şi personalului la intrarea în 

instituţie;
• Amenajarea sălilor de clase/grupe, respectându-se distanţa de cel puţin 1,5 m;
• Elaborarea graficului orelor de intrare şi ieşire din instituţie a elevilor, la intervale regulate de 

timp pentru a se evita aglomerările;
• Asigurarea purtării măştilor faciale de protecţie în instituţie pentru personalul instituţiei de 

învăţământ;
• încurajarea elevilor de a purta măşti de protecţie în instituţie în care nu poate fi respectată 

distanţa fizică sau la indicaţia medicului;
• Ingienizarea şi dezinfectarea zilnic la intervalul de 2-3 ore a suprafeţelor sălilor de clase, 

culuarelelor instituţiei cu dezinfectanţi.
Din cele 25 de instituţii şcolare după modelul lactivează -16 şcoli, modelul 2-2 şcoli, modelu
-  7 şcoli. în scopul respectării măsurilor de protecţie, 8 şcoli activează în 2 schimburi, din 
cauza numărului mare de elevi în clasă(peste 30 elevi în clasă), astfel clasele fiind împărţite îi 
2 grupe de elevi.

Din 61 instituţii educaţionale, 15 şcoli şi 14 grădiniţe sunt asigurate cu asistenţi medicali; 15 şcoli ş 
32 grădiniţe sunt asigurate cu WC-uri interioare funcţionale.
Dar sunt şi unele probleme, ce necesită surse financiare pentru rezolvarea lor.
-10 şcoli şi 22 grădiniţe, ce au deficit bugetar, nu sunt asigurate cu asistent medical, însă la necesitat 
le oferă ajutor asistentul medical din localitate şi în aceste instituţii, profesorii care au studiat la 
facultate cursul medical suplinesc voluntar funcţia asistentului medical,
- 10 şcoli şi 4 grădiniţe nu sunt asigurate cu WC-uri interioare funcţionale.
- în 6 localităţi nu funcţionează apeductul.
Până la 15.09.2020 au fost în izolare 18 elevi şi 2 cadre didactice şi confirmat pozitiv 1 elev. însă 
nici unul din ei, nu au intrat în contact direct cu elevii din instituţiile şcolare.
Direcţia învăţământ a Consiliului Raional:



• Asigură zilnic transportarea elevilor către instituţiile de circumscripţie, respectându-se
măsurile de prevenire a pandemiei (distanţa fizică, termometria, dezinfectarea, purtarea
măştilor de protecţie, etc);

• Monitorizează zilnic situaţia din instituţiile educaţionale privind măsurile de protecţie a
elevilor/copiilor şi personalului în contextul pandemiei COVID-19;

* A asigurat toate instituţiile educaţionale cu dezinfectanţi, săpun lichid şi săpun solid, 
totodată a repartizat instituţiilor, stocul de produse dezinfectante livrate de către UNÎCEF;

® A organizat în perioada 28 august - 01 septembrie 2020 cursuri de instruire pentru asistenţii 
medicalii din şcoli cu privire 1a. normele de igienizare în perioada pandemică desfăşurate de 
către MECC;

• A asigurat instituiile educaţionale cu planşe vizând măsurile de protecţie a copiilor repartizate 
de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu UNICEF;

« A organizat în perioada 16-18 septembrie 2020 cursuri de instruire pentru asistenţii medicali, 
psihologul şcolar şi directorul adjunct pentru educaţie din şcoli privind Măsurile de reducere 
a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecţie în perioada pandemică COVID-19 şi efectele 
acesteia asupra comportamentului şi sănătăţii copiilor.

Pe parcursul lunii septembrie în instituţiile şcolare şi preşcolare nu s-a înregistrat nici un caz de 
infectare cu COVID-19.

Şeful DÎCR Leova9 Alexandru Gospodinov


