
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU

DIRECTIA GENERATA EDUCATIE, TINERET $I SPORT
str. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chigindu, Republica Moldova, MD-2704;

tel.: (022) 20 | -60 l, e-mail : dgetsmun@gmail. com 02166791

Cu privire la organizarca alimenta{iei in instituliile
de invdJdm6nt preqcolar din municipiul Chigindu
pentru perioada septembrie-decembrie 20 19

in temeiul Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a
s6n6tdlii publice, HG nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucliunii privind
organizarea alimentatiei copiilor gi elevilor in instituliile de invdldm6nt general,
Deciziei Consiliului municipal Chiqindu nr.9l4 din 19.12.2018 ,,Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chiqindu pe anul 2018"

ORDON:

1. Se organizeazd, alimentalia copiilor din instituliile de invdldmdnt
pregcolar din municipiu, conform programului de activitate a instituliei
de inv6!5mdnt.

2. Alimenta[ia copiilor din institufiile de invSldmdnt preqcolar se va realiza
in conformitate cu normele financiare stabilite pentru alimentalia unui
copillzi pentru anul 2019, conform anexei, qi in baza contractelor de
achizigii a produselor alimentare de cdtre DETS din sectoarele
municipiului Chigindu.

3. $efri DETS din sectoare: I. Musteald (s. Botanica), I. Vrinceanu (s.
Buiucani), N. strajesco (s. centru), v. Rotaru (s. ciocana), A. pavaloi
(s. Rigcani) qi conducdtorii instituliilor de inv6!5mdnt cu rol de executor
secundar de buget:

3.1. vor asigura condilii optime pentiu functionarea cantinelor in conformitate cu
cerin{ele sanitaro-igienice in vigoare, cu pdstrarea gi exploatarea utilajului,
mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare;
3.2. vor monitoriza organizarea alimentaliei in instituliile de invdtim6nt preqcolar;
3.3. vor prezenta sdptdmdnal, Direcliei management preqcolar, notd informativd
privind organizarea gi desfdgurarea alimenta(iei copiilor in instituliile de
invdldmAnt pregcolar;



3'4. vor propune solu{ii pentru lichidarea lacunelor depistate in cadrul procesului
de organizarc a alimentatiei copiilor in instituJiile de invdJdmant preqcolar din
municipiu;
3.5. vor sesiza organele abilitate conform competen{elor, la necesitate.

alimentaliei in documentele de activitate

meselor. 
ultural- igienice la copii in timpul servirii

5. Bodiu I,udmila, medic igieririst, va verifica respectarea norrnelor sanitar-
igienice in blocurile alimentare din institufiile de invdfdmant pregcolar.

6. SecJia revizie gi control:
6'I. va monitoriza realizarea prevederilor actelor normative privind respectarea
normelor financiare in procesul de organizare gi desfbgurare a alimentatiei copiilor
in institu{iile de invdldmdnt preqcolar;
6.2. vaprezenta qefului DGETS, gefilpr DETS din sectoare rentltatele controalelor
efectuate pi va propune solutii menite sd imbundtdJeascd starea lucrurilor;
6.3. va efectua, in cadrul controalolor, inventarierea produselor alimentare Ia
blocurile gi depozitele alimentare din instituliile de invdtdmdnt pregcolar;
6.4. va organiza controale periodice privind activitatea OpiS din sectoare cu
referire la organi zarea gi desfr gu rarea alimentafiei.

7. Mariana Crelu, specialist principal metodist, va sistematiza notele
informative prezentate de gefii DETS qi directorii institufiilor de inv6lim6nt
preqcolar qi va prezerrtagefului DGETS raportul generuIizat.

8. Directorii institu{iilor de invdJdm6nt pregcolar:
8.1. vor asigura buna functionare a cantinelor;
8.2. vor purta responsabilitate de starea dosarelor copiilor pentru scutirea de plata
alimentaJiei in perioada septembrie-decembrie 2019, desemn6nd prin ordin intern
persoana responsabild.

derilor prezentului ordin se desemneaz6;

prezentului ordin mi-1 asum.

$ef DGETS
Rodica GUTU

Ex. M. Crelu 35277



Anexi la ordinul nr din

Normele financiare stabilite pentru alimenta{ia unui copil/zi din institu{iile de
invifim6nt preqcolar pentru anul 2019

Instituliile de educa(ie timpurie (subordonate DGETS Ei DETS din sectoare):
- creqe, grddinile pentru copii cu v0rsta de pdnb Ia3 ani(12-24 ore) - 31,65 lei

(surse din bugetul de stat - 19,10 lei, mijloace prevdzute din bugetul municipal
- 3,00 lei, resurse colectate de autoritdli/institufii bugetare - 9,55 lei);

- creqe, grddinile pentru copii cu v6rsta de pdnd la7 ani (12-24 ore) - 31,65 lei
(strrse din bugetul de stat -19,10 lei, mijloace prevdzute din bugetul municipal
- 3,00 lei, resurse colectate de autoritdli/institulii bugetare - 9,55 lei);

- speciale qi grupe sanatoriale pentru copiii contaminali cu tuberculozd - 42,50
lei (surse din bugetul de stat - 24,70 lei, mijloace prevdzute din bugetul
municipal - 17,80 lei);

- speciale gi grupe pentru copii cu dezabilitSli mintale gi fiziologice cu divers
regim de activitate (12-24 ore) - 40,50 lei - (surse din bugetul de stat - 24,70
lei, mijloaceprevdzttte din bugetul municipal - I5,80);

- speciale pentru copii cu deficienle in vorbire - 35,65lei - (surse din bugetul de
stat - 24,70\ei, mijloace prevdzute din bugetul municipal - 10,95 lei);

- elevii grupelor pregdtitoare - 25,45 (surse din bugetul de stat - 17,70 lei,
resurse colectate de autoritdti/institufii bugetare - 7,75lei);


