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Cu privire la operarea unor modificări 
în ordinul nr. 1185 din 24.08.18 
„Cu privire la organizarea alimentaţiei 
gratuite a elevilor din instituţiile de învăţământ 
primar şi secundar din municipiul Chişinău pentru 
perioada septem brie-decem brie 2018”

Reieşind din necesitatea unor modificări în ordinul DGETS nr.l 185 din 
24.08.18 se emite următorul ORDIN:

1. Se abrogă ordinul n r . l353 din 21.09.18.
2. Se m odifică pct. 3, subpunctul 3.1. al ordinului n r.l 185 din 24.08.18 

în urm ătoarea redacţie:

3.1.Instituţii le de educaţie timpurie (subordonate DGETS şi DETS din
sectoare)

- ere se; grădiniţe pentru copii cu vârsta de până la 3 ani (12-24 ore) -
31.65 lei -(surse din bugetul de stat -  19,10 lei, m ijloace prevăzute din 
bugetul municipal -  3,00 lei, resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 
-9 ,5 5  lei);

- creşe, grădiniţe pentru copii cu vârsta de până la 7 ani (12-24 ore) -
31.65 lei -(surse din bugetul de stat -  19,10 lei, m ijloace prevăzute din 
bugetul municipal -  3,00 lei, resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 
-9 ,5 5  lei);

- speciale şi grupe sanatoriale pentru copii contaminaţi cu tuberculoză - 
42,50 lei- (surse din bugetul de stat -  24,70 lei, m ijloace prevăzute din 
bugetul municipal -17 ,80  lei);

- speciale şi grupe pentru copiii cu dezabilităţi m intale şi fiziologice cu 
divers regim de activitate (12-24ore) -  40,501ei- (surse din bugetul de stat -  
24,70 lei, m ijloace prevăzute din bugetul municipal -15 ,80  lei);
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- speciale pentru copii cu deficienţe în vorbire - 35,65 lei- (surse din 
bugetul de stat -  24,70 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal -10,95
lei).

2. Şefii D irecţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoarele: Botanica, 
Buiucani, , Centru, Ciocana, Rîşcani (I.M usteaţă interimar, V.Solomiţchi, 
N.Strajesco, V.Surdu, interimar, A.Pavoloi) vor aduce la cunoştinţă 
responsabililor de alimentaţia elevilor din subordine m odificările operate în 
Normele băneşti acordate/prevăzute pentru alimentaţia elevilor/copiilor.

3.Responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin se 
desemnează şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, 
Rîşcani (I.M usteaţă interimar, V.Solomiţchi, N .Strajesco, V.Surdu, interimar, 
A.Pavoloi) şi responsabilul pentru exercitarea obligaţiilor funcţionale ale 
şefului secţiei m anagem ent preuniversitar (D.Garbuz).

4. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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