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PROIECT                                                                                 

DECIZIE nr. 3/ 
 

din 02 septembrie 2020                                                                                                              

 

            Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ 

  a căror fondator este Consiliul raional pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 
         În scopul evaluării pregătiri  instituţiilor de învățământ din raion către noul 

an de studii, în conformitate cu art. 141 lit. „b” și „d” din Codul Educației nr. 

152 /2014, pct. 1și 3 al Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică, nr. 26 din 21 august 2020 și Hotărârii nr. …. din 31 august 2020 a 

Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică, având avizul comisiei 

consultative pentru probleme sociale,  în temeiul art. 43 al. (1) lit. (g), și 46 al. 

(1) al Legii  nr. 436/ 2006 privind administraţia publică locală  Consiliul Raional 

Telenești,  

 

DECIDE:  

 1. Se ia act de prevederile, Hotărârii Comisiei teritoriale extraordinare de 

sănătate publică, nr. …. din 31 august 2020 și raportul șefului Direcției Generale 

Educație Telenești, cu referire la nivelul de pregătire a instituțiilor educaționale 

din raion a căror fondator este Consiliul raional,  către noul an de studii 2020 – 

2021, (se anexează). 

 

     2. Se aprobă reluarea activității tuturor instituţiilor de învăţământ, a căror 

fondator este Consiliul raional Telenești, începând cu data de 01 septembrie 

2020, în condițiile respectării prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de 

protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de 

învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID-19 și 

Rapoartelor de autoevaluare privind pregătirea instituțiilor de învățământ 

coordonate cu Direcția Teritorială Siguranța Alimentelor Călăraș (cu raza de 

acoperire și a r-lui Telenești) și Centrul de Sănătate Publică Orhei subdiviziunea 

Telenești. 

 

3. Conducătorii instituțiilor publice: Direcția Teritorială Siguranța 

Alimentelor Călăraș (cu raza de acoperire și a r-lui Telenești), Centrul de 

sănătate publică Orhei subdiviziunea Telenești, Secția Situații Excepționale, vor 

întreprinde acțiunile ce se impun pentru asigura controlul asupra îndeplinirii 

prescripțiilor care vizează buna desfășurare a procesului educațional în condiții 

de securitate a vieții și sănătății copiilor inclusiv al angajaților din domeniul 

educațional. 
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4. Șeful Direcției Generale Educație, va organiza, monitoriza și evalua 

permanent activitatea didactică și extra-didactică din instituțiile aflate în 

subordine pentru asigurarea serviciilor educaționale de calitate. 

 

5. Managerii instituțiilor educaționale a căror fondator este Consiliul raional, 

vor întreprinde acțiunile ce se impun pentru:  

5.1. Crearea condiții optime pentru asigurarea securității vieții și a sănătății 

copiilor și personalului din subordine, inclusiv asigurarea condițiilor pentru 

crearea unui regim alimentar sănătos în perioada de studii. 

5.2. Implementarea curriculumului modernizat la toate disciplinele școlare, în 

conformitate cu competențele prevăzute de Codul Educației. 

5.3. Asigurarea implementarea în continuare a Instrucţiunii privind măsurile 

de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de 

învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID-19, aprobată 

prin  Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare pentru sănătate publică nr. 26 

din 21.08.2020. 
 

6. Controlul prezentei Decizii se pune în seama Vicepreședintelui raionului 

pentru probleme sociale. 

7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor 

vizate, se publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ 

„Monitorul de Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de Stat 

al actelor locale. 

 
 

              Preşedintele şedinţei                                                 

        

          Secretarul Consiliului Raional                                 Sergiu LAZĂR 
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