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PROIECT 

DECIZIE Nr. _/__ 

                  din  ______ 2020 

 

Cu privire la relansarea procesului educațional 

În instituțiile de educație timpurie din comuna Ivancea 

  

În  conformitate   cu art. 14, alin. 3 al Legii Republicii Moldova privind Administraţia publică 

locală nr. 436/2006, art. 142 al Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014, Hotărârea 

nr. 26 din 21 august 2020 și art. 1 din Hotărârea nr. 28 din 28.08.2020 a Comisiei Naționale 

Extraodinare de Sănătate Publică, Raporturile de autoevaluare, privind pregătirea pentru 

redeschiderea instituției de învățământ grădinița de copii din satul Ivancea, grădinița de copii din 

satul Brănești, grădinița de copii din satul Furceni, coordonate de către ST ANSA și ST ANSP ,        

în scopul asigurării condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învățământ, în contextul 

epidemiologic al COVID-19, avizul comisiei consultative de specialitate în problemele sociale 

(învățământ, cultură, sănătate, turism, sport, culte), Consiliul  comunal Ivancea      D E C I D E:           

          1.  Se  relansează, începând cu __ octombrie 2020, procesul educațional în cadrul 

instituțiilor de învățământ din teritoriul subordonat, cu regimul de lucru de 10,5 ore pe zi și 5 zile 

de frecvență pe săptămână. 

          2.  Se aprobă numărul de grupe cu numărul de copii la grădinițele de copii după cum 

urmează: 

Grădinița de copii din satul Ivancea 

Contingentul de copii – 24 

de vârsta 4-5 ani 1 grupă cu numărul de copii -11 

de vârsta 6-7 ani 1 grupă cu numărul de copii -13 

Grădinița de copii din satul Brănești 

Contingentul de copii – 20 

de vârsta 4-5 ani 1 grupă cu numărul de copii -8 

de vârsta 6-7 ani 1 grupă cu numărul de copii -12 

Grădinița de copii din satul Furceni 

Contingentul de copii – 28 

de vârsta 4-5 ani 1 grupă cu numărul de copii -14 

de vârsta 6-7 ani 1 grupă cu numărul de copii -14 

           3. Se stabilește relansarea instituțiilor de educație timpurie din comună cu condiția 

respectării stricte a prevederilor instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate 

pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic al COVID -

19, aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin Hotărârea nr. 26 din 

21 august 2020. 

            4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate în probleme  sociale (învăţământ, cultura, sănătate) (preşedinte – N. Railean) şi dl B. 

Ochișor, primar. 

     Primar                                                                                                                     Ochișor Boris    

     Viceprimar                                                                                                        Dolghieru Liliana  



     Secretar al Consiliului local                                                                                 Covali Nadejda                                                                                                                                              

     Contabil-șef                                                                                                    Cehovscaia Natalia 

 
Elaborat:                                                                                                                                               Dolghieru Liliana 

Tel. 0235-43236 

e-mail: primariaivancea@mail.ru 

 

 

 

 

 


