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Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a copiilor şi 
elevilor din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi 
secundar din municipiul Chişinău pentru perioada 
ianuarie-mai 2019

în temeiul deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.15/1 din 11.05.2017 „Cu 
privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 în lectura a doua şi 
corelarea acestuia”, atribuirii mijloacelor financiare suplimentare pentru organizarea 
alimentaţiei gratuite a elevilor care provin din familii social - defavorizate, în temeiul 
art.29 (1), 30 (1) lit. c) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind 
finanţele publice locale”, art.15 alin. (1) pct.8 lit. b) din Legea nr.136 din 17.06.2016
„Privind statutul municipiului Chişinău”, art.29 (1), lit. e), f) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, emit 
următorul ORDIN:

1. Se organizează, alimentaţia gratuită a elevilor/copiilor din instituţiile de tip 
internat şi alimentaţia gratuită a elevilor din instituţiile de învăţământ primar, 
secundar general şi învăţământul special din municipiul în conformitate cu 
contractele încheiate între autorităţile contractuale şi operatorii economici 
desemnaţi câştigători în urma procedurii de achiziţie publică, Direcţia generală 
educaţie, tineret şi sport, Direcţiile educaţie, tineret şi sport din sectoare, 
conducătorii instituţiilor de învăţământ cu rol de executor secundar de buget şi
normelor băneşti pentru un elev pe zi (excepţie alimentarea elevilor în zilele de
vacanţă şi ziua în care se sărbătoreşte hramul localităţii), în mărime financiară.

2. Şeful adjunct V. Mîrza (DGETS) şi Şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din
sectoare: I. Musteaţă (şef-interimar Botanica), V. Solomiţchi (şef Buiucani), N. 
Strajesco (şef Centru), V. Puiu (şef-interimar Ciocana), A. Pavaloi (şef Rîşcani) 
şi conducătorii instituţiilor de învăţământ cu rol de executor secundar de buget, 
vor executa procedura de achiziţii, conform deciziei CMC 5/2 din 24 iulie 2018 
în baza Legii nr.101 din 07.06.2018.

3. Alimentaţia gratuită a elevilor începe cu data de:
01.01.2019 în instituţiile de învăţământ de tip internat;
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09.01.2019 în instituţiile de învăţământ primar, secundar general din municipiu, 
clasele I-IV, şcoli auxiliare, liceelor şi claselor sportive, copiii grupelor 
pregătitoare şi a elevilor claselor V-IX care provin din familii social - 
dezavantajate, elevilor care au fost bolnavi de TBC şi care au contractat focarele 
cu TBC, elevii grupelor cu program prelungit (20% din numărul total de elevi ai 
grupelor cu program prelungit), conform normelor stabilite.

4. Alimentaţia elevilor se va realiza în conformitate cu „Normele financiare 
stabilite pentru alimentaţia unui copil/elev/zi din instituţiile de învăţământ 
preşcolar, special şi secundar general pe anul 2018”, conform Legii nr.101 din 
07.06.2018.

4.1 Instituţiile de educaţie timpurie (subordonate DGETS şi DETS din sectoare):
creşe, grădiniţe pentru copii cu vârsta de până la 3 ani (12-24 ore)- 31,651ei (surse din 
bugetul de stat -  19,10 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal - 3,00 lei, resurse 
colectate de autorităţi/instituţii bugetare - 9,55 lei);
creşe, grădiniţe pentru copii cu vârsta de până la 7 ani (12-24 ore)- 31,651ei (surse din 
bugetul de stat -19,10 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal - 3,00 lei, resurse 
colectate de autorităţi/instituţii bugetare - 9,55 lei);
speciale şi grupe sanatoriale pentru copiii contaminaţi cu tuberculoză -  42,50 lei 
(surse din bugetul de stat -  24,70 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal -  
17,80 lei);
speciale şi grupe pentru copii cu dezabilităţi mintale şi fiziologice cu divers regim de 
activitate (12-24 ore) -  40,50 lei -  (surse din bugetul de stat -  24,70 lei, mijloace 
prevăzute din bugetul municipal -  15,80);
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).

4.2 Instituţiile de învăţământ secundar(aflate în subordinea DGETS):
elevii cl. I-IV asiguraţi cu dejun cald - 13,65 lei (surse din bugetul de stat - 10,80 lei, 
mijloace prevăzute din bugetul municipal - 2,85 lei);
elevii claselor V-IX, care provin din familii social-defavorizate asiguraţi cu dejun cald 
- 13,65 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal - 13,65 lei); 
elevii grupelor cu program prelungit (20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor 
cu program prelungit) -  23,00 lei,( 10,80 lei surse din bugetul de stat, 12,20 lei 
mijloace prevăzute din bugetul municipal);
elevii care au fost bolnavi de TBC şi cei care au contactat focarele cu TBC - 23,00 lei 
(surse din bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal - 12,20 
lei);

- _ copiii grupelor pregătitoare dislocate în instituţiile de învăţământ primar şi secundar
general gestionate de DGETS - 25,45 lei (surse bugetare -  17,70 lei, resurse colectate 
de autorităţi/instituţii bugetare - 7,75 lei).
4.3 Instituţiile de învăţământ special:
Şcoli auxiliare - 28,10 lei (surse din bugetul de stat - 26,30 lei, mijloace prevăzute din 

bugetul municipal - 1,80 lei).
Centrul municipal de instruire pentru copii şi adolescenţi care necesită condiţii 

speciale de educaţie - (mijloace prevăzute din bugetul municipal - 13,65 lei);
4.4 Licee şi clase cu profil sportiv.

cl. I-III - 34,10 lei (surse din bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul 
municipal - 23,30 lei);
cl. IV - 34,10 lei (surse din bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul 
municipal - 23,30 lei);
cl. V-VI - 34,70 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal - 34,70 lei); 
cl. VII-VIII - 34,70 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal - 34,70 lei); 
cl. IX-XII - 37,90 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal - 37,90 lei).
4.5 Liceul municipal sportiv cu regim de internat:
cl. I-III -34,10 lei (surse din bugetul de stat -  34,10 lei);



cl. IV - 34,10 lei (surse din bugetul de stat -  34,10 lei); 
cl. V-VI - 34,70 lei (surse din bugetul de stat -  34,70 lei); 
cl. VII-VIII - 34,70 lei (surse din bugetul de stat -  34,70 lei); 
cl. IX-XII - 37,90 lei (surse din bugetul de stat -  37,90 lei); 

domiciliaţi în cămin:
cl. V-VIII - 46,40 lei (surse din bugetul de stat - 46,40 lei); 
cl. IX-XII - 61,00 lei (surse din bugetul de stat - 61,00 lei).

4.6 Şcoli de tip internat:
- domiciliaţi - 51,50 lei (surse din bugetul de stat - 34,50 lei, mijloace prevăzute din 

bugetul municipal - 17,00 lei);
nedomiciliaţi - 44,60 lei (surse din bugetul de stat - 30,60 lei, mijloace prevăzute 

din bugetul municipal - 14,00 lei).
5. V. Mîrza (şef adjunct DGETS), Şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din

sectoare: I. Musteaţă (şef-interimar Botanica), V. Solomiţchi (şef Buiucani), N. 
Strajesco (şef Centru), V. Puiu (şef-interimar Ciocana), A. Pavaloi (şef 
Rîşcani) şi conducătorii instituţiilor de învăţământ cu rol de executor secundar 
de buget:

5.1 Vor asigura condiţii optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu cerinţele 
sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, 
conform prevederilor regulamentare;
5.2 Vor purta responsabilitate pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate la 
capitolul respectiv;
5.3 Vor prezenta, contra semnătură, conducătorilor din instituţiile de învăţământ primar şi 
secundar general subordonate specificaţiile contractuale cu referire la produsele alimentare 
livrate şi graficul livrărilor;
5.4 Vor monitoriza organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ primar şi 
secundar general;
5.5 Vor informa săptămânal, în cadrul şedinţelor operative, şeful DGETS, despre 
organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ general;
5.6 Vor propune soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului de 
organizare a alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general 
din municipiu;
5.7 Vor efectua inventarierea produselor alimentare la blocurile alimentare şi depozitile
alimentare din instituţiile de învăţământ.» »

6. Secţia management preuniversitar (Daniela Garbuz):
6.1 Va monitoriza reflectarea problemei vizând organizarea alimentaţiei elevilor în Planul 
anual de activitate a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general.
6.2 Va verifica implementarea actelor normative privind organizarea alimentaţiei elevilor 
în instituţii.
6.3 Va informa şeful adjunct al DGETS şi şefii DETS din sectoare cu rezultatele
controalelor efectuate şi vor elabora, în caz de necesitate, propuneri menite să
îmbunătăţească starea lucrurilor.

7. Medicul igienist al DGETS (L. Bodiu) va verifica respectarea normelor
sanitaro-igienice în blocurile alimentare din instituţiile de învăţământ primar şi 
secundar general din municipiul Chişinău.

8. Secţia revizie şi control (Claudia Frunze):
8.1 Va monitoriza realizarea prevederilor actelor normative privind respectarea 

normelor financiare în procesul de organizare şi desfăşurare a alimentaţiei gratuite 
a elevilor în instituţii.

8.2 Va prezenta şefului DGETS, şefilor DETS din sectoare rezultatele controalelor 
efectuate şi va propune soluţii menite să îmbunătăţească starea lucrurilor.
8.3 Va efectua, în cadrul controalelor, inventarierea produselor alimentare la blocurile 
şi depozitele alimentare din instituţiile de învăţământ.



8.4 Va verifica în cadrul controalelor efectuate documentaţia instituţiei privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului de alimentaţie a elevilor.
8.5 Va organiza controale periodice privind activitatea DETS din sectoare cu referire

la organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei.
9. Conducătorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din 

municipiu:
9.1.Vor ţine evidenţa strictă a mijloacelor financiare alocate pentru alimentaţia gratuită a 
elevilor, pentru folosirea energiei electrice, apei şi canalizării.
9.2. Vor asigura buna funcţionare a cantinelor.
9.3.Vor purta responsabilitate deplină pentru starea dosarelor elevilor beneficiari de 
alimentaţie gratuită în perioada ianuarie-mai 2019, desemnând prin ordin intern persoana 
responsabilă de completarea acestora.

10. Responsabili de executarea prevederilor prezentului ordin se desemnează şeful 
adjunct DGETS V. Mîrza şi şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din 
sectoare: I.Musteaţă (şef-interimar Botanica), V.Solomiţchi (şef Buiucani), 
N.Străjescu (şef Centru), V.Puiu (şef- interimar Ciocana), A.Pavoloi (şef 
Rîşcani) şi conducătorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general 
din municipiu.

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