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PRIM ARUL GENERAL AL M UNICIPIULUI CHIŞINĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET SI SPORT
9 9 7 9

str. M itropolit Dosoftei, 99, municipiul Chişinău, Republica M oldova, MD-

timpurie (art. 198, 199, din Codul M uncii), Instrucţiunii cu privire la 
organizarea şi ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în instituţiile preşcolare din 
republică, (Ordinul MS şi MÎ nr. 239/380 din 01.11.1996) Regulamentul-tip 
de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie tim purie (Ordinul M E nr. 
297 din 22.04.2016), se emite urm ătorul O RD IN -.

1. Directorii instituţiilor de educaţie timpurie:
1.1. vor ţine la control strict organizarea şi desfăşurarea procesului 

educaţional în  toate momentele de regim  în  instituţie;
1.2. vor interzice accesul persoanelor străine pe teritoriul şi în 

incinta instituţiei fără perm isiunea administraţiei (director, 
m etodist, asistenta medicală);

1.3. vor interzice strict intrarea şi ieşirea copiilor din instituţie fară 
părinţi;

1.4. vor interzice intrarea şi ieşirea copiilor din instituţie cu 
persoane străine, în stare de ebrietate, sau copiilor cu vârsta 
sub 16 ani fară acordul prealabil în scris al părinţilor,

2704;
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Cu privire la respectarea 
actelor norm ative în 
instituţiile de educaţie timpurie 
din municipiul Chişinău

In scopul respectării Regulamentului intern al instituţiei de educaţie
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1.5. vor interzice supravegherea copiilor, ajutorului de educator 
sau altor persoane ce nu poartă direct responsabilitate de viaţa 
şi sănătatea copiilor;

1.6. vor interzice plecarea educatorilor din grupă în  timpul lucrului 
în interese personale sau de serviciu;

1.7. vor interzice organizarea plim bărilor, activităţilor de educaţie 
fizică în absenţa educatorului;

1.8. vor obliga ajutorul de educator să însoţească copiii şi 
educatorul la activităţile de m uzică, educaţie fizică, la 
plim bări, de la plimbări;

1.9. vor interzice întrunirea educatorilor în şedinţe, alte activităţi 
în tim pul zilei (în timpul somnului copiilor, etc),

1.10. vor interzice angajaţilor utilizarea telefoanelor mobile şi de 
serviciu în scopuri personale, pe perioada zilei, îndeosebi, 
cadrelor didactice în perioada activităţilor, plimbărilor;

1.11. vor interzice păstrarea obiectelor personale ale cadrelor 
didactice şi ajutorilor de educatori în locuri uşor accesibile 
copiilor;

1.12. vor interzice utilizarea şi păstrarea în grupe în locuri uşor 
accesibile a obiectelor ascuţite, seringilor, m edicamentelor, 
substanţelor chimice (detergenţi, dezinfectanţi, parfumuri 
etc);

1.13. vor interzice organizarea şi desfăşurarea în incinta instituţiei a 
festivităţilor (omagieri, serate în ajunul diverselor sărbători), 
însoţite de mese, băuturi alcoolice;

1.14. vor interzice fumatul în clădirea sau pe teritoriul instituţiei, în 
conform itate cu prevederile Legii Republicii M oldova nr. 278 
din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului” ;

1.15. vor interzice intrarea şi aflarea personalului în instituţie, în 
zilele de odihnă, după finisarea program ului de activitate al 
instituţie (după orele 19.00) fară perm isiunea directorului;

1.16. vor interzice cazarea cadrelor didactice şi a personalului 
auxiliar în instituţie, am plasarea rulotelor şi cazarea 
lucrătorilor ce efectuează lucrări de reparaţie capitală în
institutie.»

1.17. vor închide porţile şi uşile de la intrările în grădiniţă pe 
parcursul zilei, în intervalul de timp 09.00-17.00;

1.18. vor organiza zilnic deserviciul administraţiei de la 7.00-19.00 
cu responsabilităţile stipulate în ordinul cu privire la 
organizarea activităţi adm inistratorului deserviciu;



1.19. vor informa conducerea DGETS, DETS din sectoare despre 
cazurile excepţionale de încălcare a prevederilor articolelor 
din Codul M uncii, a Regulamentului intern de către salariaţii 
instituţiei de educaţie tim purie, despre cazurile de abuz şi 
violenţă asupra copiilor, angajaţilor.

2. Responsabili de executarea ordinului dat se desem nează şefa interimară 
a secţiei m anagem ent preşcolar, dna A. M onacu.
3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine directorului 
şefului-adjunct, dna V. Negrei.

Ex. V .Pelivan, 022201603


