
 

 

13 martie 2021 
 
Stimată comunitate Heritage, 
 
Bine ați revenit după vacanța de primăvară. Sper că ați reușit să savurați vacanța alături de familie și cei 
dragi. Sâmbătă, 20 martie, vom prezenta Ziua Ușilor Deschise pentru anul academic 2021-2022, la fel, am 
lansat videoclipul de promovare pentru elevii din treapta liceală, Heritage Lyceum. Dacă încă nu l-ați văzut, 
mai jos, găsiți linkul: Liceu Heritage 
 
Vineri seara, toate școlile au primit Ordinul Nr.50, emis de către Comisia Națională Extraordinară de 
Sănătate Publică, care prezintă parametrii pentru educația din Republica Moldova în perioada agravării 
crizei pandemice, cu începere de marți, 16 martie. Vă rugăm să comunicați direct cu noi dacă există unele 
nelămuriri. Deoarece Chișinăul se află în zona în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu, vom funcționa 
după cum urmează: 

1) Pentru elevii de la School Starter și treapta primară de învățământ va fi asigurată participarea 
zilnică, cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu începere de marți, 16 martie. Pentru noi, 
aceasta include și clasa d-rei Allie, deoarece aceasta face parte din clasele Cambridge Primary. 

2) Pentru elevii din clasele 5 - 8 inclusiv, procesul educațional se va organiza la distanță, cu începere 
de marți, 16 martie, inclusiv pentru clasa 9E (Cambridge), deoarece nu este clasă de examen.  

3) Pentru clasele 9A și 9B (clasele absolvente, care vor susține examenul național) va fi asigurată 
participarea zilnică, cu prezență fizică în instituțiile de Învățământ. 

4) Pentru clasele Cambridge IGCSE 2 va fi asigurată prezenta fizică la școală pe o rotație săptămânală 
pentru 50% din clasă o săptămână, 50% din clasă următoare săptămână. Doamna Inga va trimite 
direct prin e-mail acestor elevi și familii detalii suplimentare. 

5) În cazul unor detalieri din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sau Direcției Generale 
privind organizarea procesului educational pentru clasele absolvente, vă vom informa suplimentar. 
 

Presupunem că acesta va fi modelul, în baza căruia vom activa până la finalizarea acestui an academic, cu 
excepția cazului în care cazurile se vor reduce și vom ieși din zona roșie. Pentru elevii care vor fi prezenți 
fizic la școala și pentru cei care se vor afla în izolare, se va aplica modelul învățării mixte.  
Pentru operarea în siguranță în interiorul școlii se va aplica nivelul 3 al matricei de gestionare a crizelor, 
aceasta seminifică că blocul administrativ va fi accesibil. Astfel, Contabilitatea va activa pentru achitarea 
plăților și semnarea contractelor. 
 
Mai jos găsiți linkul de pe site-ul ministerului: Ordin Nr. 50 din 12.03.2021 
 
În ultima săptămână am continuat să urmărim creșterea numărului de cazuri și decese din cauza 
pandemiei. Mass-media din Moldova a menționat despre necesitatea respectării măsurilor și restricțiilor 
implimentate care vor permite societății noastre să funcționeze cu pandemia până când un program de 
vaccinare în masă ne va permite să avem restricții mai ușoare, așa cum putem vedea deja în țări precum 
Israel. Urmărind statistica cazurilor din școala noastră, care este prezentată zilnic ministerului sănătății, 
este evident ce se poate realiza într-o comunitate școlară, dacă urmăm cu toții măsurile simple și sigure. Pe 
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măsură întoarcerii fizice la școala ori dacă urmăm modelul învățării la distanță, cu toții trebuie să fim 
vigilenți în respectarea zilnică a acestor reguli. Este datoria tuturor celor din comunitatea Heritage. 
Presiunea asupra lucrătorilor medicali și în special, a medicilor din prima linie, este acum la capacitate și 
acest lucru ar putea fi evitat dacă toți vom purta corect masca, vom păstra păstra distanța și vom respecta 
regulile de igienă. 
 
Nu știm cu exactitate ce vor aduce următoarele 11-12 săptămâni rămase din acest an academic. Situația 
din societate nu este foarte bună din cauza pandemiei și știm că  sunt mai multe opinii în ceea ce privește 
impunerea restricțiilor și închiderea școlilor. Apreciem și susținem toate eforturile depuse pentru a 
continua să activăm, iar poziția mea în caliatate de director este foarte clară. Școlile ar trebui să fie ultimele 
care se închid și primele care deschid.  
 
Școlile care funcționează în condiții de siguranță nu ar trebui închise fizic, așa cum a avut loc în săptămâna 
din 25 februarie, în timp ce alte domenii ale societății au funcționat. Este o abotdare greșită care dăunează 
copiilor și tinerilor de la toate nivelurile de învățămînt. Am urmat strategia complexă propusă de către  
minister cu începere din perioada de vară, când toate școlile aveau 7 opțiuni de a alege modul în care au 
funcționat pentru acest an academic. Modalitatea în care am realizat învățarea online pentru săptămâna 
25 demonstrează capacitatea și experiența noastră ca școală. 
 
Am demonstrat cum se realizează acest lucru timp de 6 luni în acest an calendaristic. Noi monitorizăm 
situația pentru organizarea examinărilor fizice. Strategia noastră poate fi întotdeauna „planul pentru 
situațiile cele mai difcile, speranța pentru soluția cea mai bună” și pregătim elevii pentru ambele situații de 
susținere a examenelor fizice și de pregătire a notelor medii anuale. Activăm întotdeauna ca o echipă de 
profesioniști și deținem experiență  pentru a organiza procesul educațional în perioada până la sfârșitul 
lunii mai și în al patrulea an academic la Heritage, deoarece finalizăm  anul calendaristic împreună cu 
succes ca comunitate pe 31 mai. 
 
Vă mulțumim pentru sprijinul dvs. continuu ca comunitate. 
Cele mai calde urări și rămâneți în siguranță, 
Rob Ford 
Director 
 
 
 


