
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 
 

                     

 

 
 

D E C I Z I E  

 
   nr. ____                                                                               din _____________ 
  

 

Cu privire la dotarea/asigurarea  

elevilor, din instituțiile de 

învățământ subordonate Primăriei 

municipiului Chișinău, cu tablete 

pentru participarea în procesul 

educațional la distanță  

 

 

 Având în vedere rapoartele Direcției generale educație, tineret și sport, 

adresate  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, conform cărora în jur de 

1000 de elevi din municipiul Chișinău nu au avut posibilitatea să participate/asiste 

la procesul educațional, organizat de la distanţă, în perioada stării excepționale, 

declarată în legătură cu pandemia epidemiologică COVID-19, în scopul unei bune 

asigurări a elevilor, care nu dispun de mijloace tehnice, în temeiul Legii nr. 136 din 

17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 

19 (4),  art. 77  aliniatele  2 și 3 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

  

1. Se stabilește ca prioritate pentru anul de studii 2020-2021, asigurarea cu tablete a 

elevilor din instituțiile de învățământ, subordonate Primăriei municipiului Chișinău, 

care nu dispun de utilaje tehnice necesare, pentru participarea /asistarea la procesul 

educațional online. 

 

2. Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău va stabili 

criteriile și metodologia de acordare a tabletelor, cu efectuarea unei evaluări la 

instituțiile de învățământ, subordonate Primăriei municipiului Chișinău și  

prezentarea unui raport Consiliului municipal Chișinău, în termen de până la 14 

zile, începând cu data aprobării prezentei decizii.   

 

3.  Informația necesară pentru metoda de acordare a tabletelor, va fi oferită de către  

instituțiile  de învățământ, subordonate Primăriei municipiului Chișinău, în termen 

de 5-7 zile, începând cu data aprobării prezentei decizii. 
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4.  Direcția generală educație, tineret și sport, în colaborare cu Direcția generală 

finanțe vor elabora un proiect de revizuire a bugetului municipal, pentru 

identificarea surselor financiare, necesare pentru achiziționarea tabletelor. Proiectul 

de decizie va fi prezentat la următoarea ședință a Consiliului municipal Chișinău. 

 

5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul îndeplinirii 

prevederilor prezentei decizii. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       

 

 

SECRETAR INTERIMAR  

 AL CONSILIULUI                                                     Adrian TALMACI 

 


