
 
 

Comunicat de presă 

8 Martie 2019 la Sirma, în raionul Leova, Republica Moldova 

 

   Un nou eveniment, menit să se armonizeze suitei de acţiuni consacrate instituţionalizării cooperării cu 
organisme similare din Republica Moldova, s-a produs pe 8 martie 2019, zi cu multiple semnificații care 
poartă mai ales simbolul Zilei Internațională de luptă pentru drepturile femeii: vizita oficială a 
reprezentantei Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, inspector școlar general prof. Gabriela Plăcintă, la 
invitația doamnei Silvia Căpățână, primar al localității Sirma din raionul Leova. La eveniment au participat 
președintele raionului Leova, domnul Ion Gudumac și șeful Direcţiei Educaţie a raionului Leova, domnul 
Alexandru Gospodinov. 

   Din delegația vasluiană au făcut parte cadre didactice de la Școala Gimnazială Stănilești, Liceul 
Tehnologic „Ghenuță Coman” din Murgeni și Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” din 
Bârlad.  

   Unul din scopurile declarate ale acestei acțiuni a fost înmânarea donației cuprinzând peste 1000 de cărți, 
seturi geografice și de istorie, destinate elevilor din Sirma, raionul Leova. Prilejuit de ziua satului, 
sărbătorită pe 7 martie, actul de donație a fost întâmpinat cu entuziasm de către destinatari, doamna 
primar Silvia Căpățână declarând că este un „eveniment istoric” pentru localitatea lor. La orizontul acestei 
noi colaborări – parteneriate și proiecte viitoare, sprijinite nemijlocit de autoritățile locale.  

   Imaginile suprinse reușesc să redea, măcar în parte, trăirile și intensitatea momentelor petrecute în 
raionul Leova de către delegația învățământului vasluian și de reprezentanții partenerilor din raionul 
Leova. 

   Preocupările privind relațiile bilaterale cu instituții de profil vor continua, în semestrul al doilea al anului 
școlar 2018-2019, prin onorarea mai multor invitații de participare la evenimente metodico-științifice 
organizate de partenerii de la Direcția Educație a raionului Anenii Noi, dedicate educatorilor, învățătorilor, 
profesorilor de discipline reale, profesorilor de sport, profesorilor de limbi moderne precum și 
managerilor școlari. De asemenea, un curs de formare pentru profesorii de limba franceză va fi organizat, 
la Liceul Teoretic „N. Straistă”, de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, în colaborare cu Direcția 
Educație Anenii Noi. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


