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O R D I N

Cu privire la organizarea serbărilor cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă în instituţiile de educaţie timpurie 
din municipiul Chişinău

In scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor prilejuite de 
sărbătorile de iarnă, întru respectarea strictă a prevederilor Ordinului MS 
şi M E nr.239/380 din 01.11.1996, „Cu privire la asigurarea medico- 
sanitară a copiilor din instituţiile preşcolare”, Instrucţiunii cu privire la 
organizarea şi ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul desfăşurării 
serbărilor dedicate sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, prevenirea 
cazurilor de traumatism, a unor incidente ce ar pune în pericol viaţa şi 
sănătatea copiilor, asigurarea supravegherii permanente a copiilor, 
prevenirii cazurilor de colectări ilicite de bani, se emite următorul ORDIN:

1. Secţia management preşcolar, Specialiştii principali/metodişti în 
cadrul Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport vor organiza şedinţe cu 
directorii în instituţiile de educaţie timpurie în vederea respectării 
prevederilor Instrucţiunii vizând ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor şi a 
graficului de desfăşurare a matineelor în perioada dată.

2. Directorii instituţiilor de educaţie timpurie:
2.1 vor organiza sărbătorile de iarnă, distracţiile, matineele, 

conform planului de activitate a instituţiilor de educaţie timpurie, pe 
durata zilei cu lumină, nu mai târziu de ora 17.00;

2.2 vor organiza serviciul membrilor administraţiei, a cadrelor 
didactice responsabili pentru securitatea muncii, asigurând respectarea 
prevederilor ce ţin de securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor;

2.3 vor numi responsabili de telefoanele serviciilor de urgenţă 
(situaţii excepţionale, poliţia, ambulanţa, reţelele electrice) în perioada 
desfăşurării serbărilor în instituţii;

2.4 vor numi persoane de serviciu pe holuri întru prevenirea 
furturilor, altor accidente în instituţii, căile de acces să fie libere;
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2.5 vor elabora un orar de desfăşurare a matineelor cu respectarea 
strictă a normelor sanitaro-igienice, curăţenie umedă cu soluţie de clor, 
aerisire prin curent;

2.6 vor emite ordine interne privind organizarea şi desfăşurarea 
serbărilor cu respectarea normelor recomandate şi numirea responsabililor 
de încăperile respective;

2.7 vor interzice categoric colaboratorilor, părinţilor organizarea 
meselor dulci pentru copii în incinta instituţiilor de educaţie timpurie;

2.8 vor dota sala de muzică, încăperile cu echipament antiincendiar 
necesar pentru acordarea ajutorului în caz de incendii (în sala festivă de 
instalat neapărat 2 (două ) stingătoare);

2.10 vor interzice utilizarea lumânărilor, focurilor de artificii, 
petardelor atât în incinta instituţiilor cât şi pe teritoriul acestora;

2.11 vor interzice instalarea Pomilor de Crăciun în apropierea uşilor 
de evacuare, trecerilor la mijloacele iniţiale de stingere;

2.12 vor prezenta graficul organizării şi desfăşurării serbărilor până 
la 11.12.2017, iar specialiştii principali/metodişti din sectoarele Botanica, 
Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani (V. Pelivan, G. Ropot, N. Prepeliţa, E. 
Buşilo, T. Bostan) vor generaliza prezentându-1 la Direcţia Situaţii 
Excepţionale din cadrul sectoarelor municipiului Chişinău până la 
15.12.2017;

2.13 vor interzice categoric implicarea colaboratorilor în colectarea 
banilor pentru cadourile copiilor, brad, jucării de brad;

2.14 vor organiza şi realiza serviciile foto şi video în cadrul 
instituţiei de educaţie timpurie doar după o coordonare prealabilă în scris a 
părinţilor copiilor, pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea 
informaţiei care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu 
legislaţia în domeniul datelor cu caracter personal (Codul educaţiei nr.152 
din 17.07.2014, art.135, alin. 1), litera(p)), respectarea caracterului benevol 
de participare din partea personalului, a copiilor şi a părinţilor copiilor;

2.15 vor desfăşura serviciile sus menţionate în baza stabilirii
prealabile a orarului şi condiţiile de realizare, fără a influenţa programul 
de activitate, a impune activităţi improprii cadrelor didactice din
instituţiile de învăţământ, a prestării serviciilor de calitate înaltă, plasarea 
celor mai relevante informaţii pe avizierele din incinta instituţiei;

2.16 vor solicita întreprinzătorului ce prestează servicii foto şi 
video să respecte regimul sanitaro-igienic şi susţinerea examenului 
medical, fapt demonstrat prin prezenţa cartelei medicale şi a actelor de 
prestare a serviciilor;

2.17 vor aduce la cunoştinţa părinţilor în cadrul şedinţelor
prevederile prezentului ordin, vor întocmi procese verbale 
contrasemnătură.

3. Specialiştii principali/metodişti în cadrul Direcţiei generale 
educaţie, tineret şi sport din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru,
Ciocana, Râşcani (V. Pelivan, G. Ropot, N. Prepeliţa, E. Buşilo, T.



Bostan) vor monitoriza activitatea instituţiilor de educaţie timpurie 
referitor la desfăşurarea activităţilor consacrate sărbătorilor de iarnă.

4. Responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se 
numesc şefii D ETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, 
Rîşcani, (I. Roşea, V. Solimiţchi, N. Strajesco, A. Bodrug, A. Pavaloi), şef 
interimar, secţia management preşcolar al D G ETS (A. Monacu).

5. Controlul asupra executării prezentului ordin revine dnei Negrei 
Viorica, şef adjunct al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport.

A. Monacu, 0(22)201603
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