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nr. 6/3 din 24 august 2021.

Ca privire pregdtirea institu(iilor de
tnvdldmfrnt cdtre.anul de studii 2021-2022

in scopul bunei pregdtiri cdtre noul an de studii al instituliilor gcolare gi pregcolare,
in conformitate cu Ordinul Ministerului Educafiei, culturi qi Cercetdrii al Republicii
Moldova rc. 897 din 15.07.2021 "Cu privire la pregdtirea instituliilor de invi{dmdnt
general pentru noul al de studii 2021-2022-, qi in contextul evolu{iei situaliei
epidemiologice qi mdsurilor intreprinse de autoritd{i pentru a preveni r6sp6ndirea
epidemiei virusului COVID- 19, Comisia,

DISPUNE

1. Se ia act de raportul gefului Direcliei Educa{ie Teleneqti, despre nivelul de pregitire a
instituliilor educalionale din raion a ciror fondator este Consiliul raional, cdtrenoul an de
studii 2021-2022, (se anexeaz[).
2. Centrul de Sdndtate Publicd, Direclia penlru Siguranla Alimentelor, Seclia Situalii
Exceplionale, vor.asigura controlul asupra indeplinirii prescriptiilor care vizeazil buna
desfdqurare a procesului educalional in condifii de securitate a vie{ii qi a sdndtdfii copiilor,
inclusiv al angalalilor din domeniul educalional.
3. Administralia instituliilor de inv[!6mdnt din raion vor crea condi]ii optime pentru
asigurarea securitd{ii vielii qi a sdndt[fii copiitor in timpul studiilor, inclusiv asigurarea
condiliilor pentru crearea unui regim alimentar sdndtos in perioada de studii.
4. Instituliilor de invdflmdnt, vor asigura aducerea in corespundere a condiliile de
desfdEurare a activit[1ii institu{iei cu prevederile Instruc{iunii privind mdsurile de
organizaule a activitSlii institufiilor de invd!5m6nt primar, gimnazial, liceal, profesional
tehnic qi superior (publice qi private) pentru anul de invdfdmdnt 2021-20?2 in condilii de
siguran{d epidemiologicd pentru prevenirea imbolnivirilor cu virusul SARS-CoV-2,
anexa nr. I a Hot[rdrii CNESP nr. 60 din 23.08.2021, precum gi vor asigura completarea
Raportului de autoevaluare privind pregltirea pentru redeschiderea institu{iei de
invIfdmdnt, conform suplimentului nr. 4 dinanexa menlionatd supra.
5. Controlul prezerfiei Decizii se pune in seama dlui Alexandru Taburceanu,
vicepreqedintelui raionului pe probleme sociale.
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