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ORDIN
Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite
a copiilor /elevilor din instituţiile de învăţămînt
preşcolar, primar şi secundar general din municipiul Chişinău,
septembrie-decembrie 2016
In baza deciziei Consiliului municipal Chişinău 2/6 din 06.07.2016 „Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2016 în lectura a doua”, (anexelor:
nr.40 „Calculul privind mijloacele financiare pentru normele băneşti de alimentaţie
gratuită a copiilor din instituţiile de învăţămînt preşcolar cu profil sanatorial pe anul
2016”, nr.40.1 „Calculul privind mijloacele financiare suplimentare pentru normele
băneşti de alimentaţie gratuită a elevilor din instituţiile de învăţăm înt primar (0912)”, nr
40.2 „Calculul privind mijloacele financiare suplimentare pentru normele băneşti de
alimentaţie gratuită a elevilor din instituţiile de învăţămînt gimnazial (0921) pe anul
2016 (inclusiv învăţăm înt special)”, nr 40.3 „Calculul privind mijloacele financiare
suplimentare pentru majorarea normelor băneşti de alimentaţie gratuită a elevilor din
instituţiile de învăţăm înt liceal (0922)”, se emite următorul ORDIN:
1. Se organizează alim entarea gratuită după cum urmează începînd cu :
- 01.09.2016 a copiilor/elevilor din instituţiile preşcolare, şcolile auxiliare,
instituţiile de tip internat, inclusiv a elevilor din căminul Liceului Internat M unicipal cu
Profil Sportiv;
- Q5.09.2016 a elevilor claselor I - a IV-a (dejun cald) din instituţiile de
învăţămînt prim ar şi secundar general, copiii ce frecventează grupele pregătitoare şi
clasele/liceele de tip sportiv, a elevilor claselor a V-a - a IX-a ce provin din familiile
social defavorizate, a elevilor care au suportat TBC sau din focare TBC ;
- 12.09.2016 a elevilor din grupele cu regim prelungit (20 la sută din
numărul total de elevi ai GRP).
2.
Alim entarea gratuită a copiilor/elevilor se va organiza în conformitate
cu contractele încheiate între întreprinderile de stat de alimentaţie publică „Bucuria-El”
(sectorul Botanica), Cantina „Liceist” (sectorul Buiucani), Cantina „Adolescenţa”
(sectorul Ciocana), „Rîşcani-Şc”(sectorul Rîşcani), întreprinderea municipală „Piaţa
Centrală” (sectorul Centru), agenţi economici şi, respectiv, Direcţia generală educaţie,
tineret şi sport, D irecţiile educaţie, tineret şi sport din sectoare, conducătorii instituţiilor
de învăţămînt aflate la autonomie financiară, conform normelor băneşti pentru un elev
pe zi (excepţie alimentarea în zilele în care se sărbătoreşte hramul localităţii), în mărime
financiară după cum urmează:
2.1.G rădiniţele:
î
de tip general -18,70 lei (mijloace bugetare -12,45 lei, plata achitată de
părinţi - 6,25 lei);
de tip general cu regim de 24 de ore - 29,35 lei (mijloace bugetare - 14,70
lei, mijloace proprii alocate din bugetul municipal - 7,30 lei, plata achitată de părinţi 7,35 lei);

speciale şi grupe sanatoriale pentru copii contaminaţi cu tuberculoză 31,00 lei (mijloace bugetare - 16,20 lei, mijloace proprii alocate din bugetul munieipal14,80 l e i );
speciale şi grupele de copii cu disabilităţi mintale şi fizice cu program de
activitate 12 -24 de ore -29,00 lei (mijloace bugetare - 16,20 lei, mijloace proprii alocate
din bugetul municipal - 12,80 lei);
speciale pentru copiii cu deficienţe în vorbire - 24,30 lei (mijloace bugetare
- 16,20 lei, mijloace proprii alocate din bugetul municipal - 8,10 lei).
2.2. Şcoli prim are, g im nazii, licee m unicipale:
elevii cl. I-a - a IV-a - dejun cald - 10,00 lei (mijloace bugetare - 7,45 lei,
mijloace proprii alocate din bugetul municipal - 2,55 lei).
elevii cl. V-a - a IX-a, care provin din familii social - defavorizate dejunul cald - 10,00 lei (mijloace proprii alocate din bugetul municipal - 10,00 lei);
- elevii grupelor cu regim prelungit (20 la sută din numărul total de elevi
ai acestor grupe: dejun cald - 10,00 lei, prînzul - 8,50 lei) -18,50 lei (mijloace bugetare
- 7,45 lei, mijloace proprii alocate din bugetul m unicipal-11,05 lei;
copiii grupelor pregătitore - 17,50 lei (mijloace bugetare - 11,70 lei, plata
achitată de părinţi - 5,80 lei);
elevii care au fost bolnavi de TBC şi cei care au contactat focare de TBC -18,50
lei , dejun cald - 10,00 lei, prînzul - 8,50 lei)-18,50 lei (mijloace bugetare - 7,45 lei,
mijloace proprii alocate din bugetul m unicipal-11,05 lei).
2.3.
Şcoli auxiliare - 23,751ei (mijloace bugetare-22,15, mijloace proprii
alocate din bugetul m unicipal-1,60 lei).
2.4.
Licee şi clasele sportive:
cl. I-a - a IV-a - 29,451ei;
cl. IV-a - 29,451ei;
cl. V-a - a V l-a - 32,45 lei;
cl. V II-а - a VIH-a - 32,45 lei;
cl. IX-a - a X ll-a -35,45 lei;
domiciliaţi în cămin: cl. V-a - a VIII-а - 41,40 lei;
cl. IX-a - a X ll-a - 55,20 lei;
2.5. Şcoli de tip internat: domiciliaţi - 45,75 lei,
nedomiciliaţi - 39,65 lei.
2.,
Alim entarea celorlalţi elevi se va efectua prin intermediul bufetului şi a
abonamentelor pentru prânzuri contra plată.
3.
Şeful adjunct al DGETS (Alexandru Fleaş), şefii Direcţiilor educaţie,
tineret şi sport din sectoare (dnii Anatol Ivanu, Andrei Grosu, die Ala Vîrlan şi Lilia
Babuc, dna Veronica Solomiţchi, şef interimar), conducătorii instituţiilor de învăţămînt
cu statut de executor secundar de buget:
4.1.
Vor asigura condiţii optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu
cerinţele sanitare - igienice în vigoare, pentru păstrarea şi exploatarea utilajului,
mobilierului din cantine.
4.2
Vor purta responsabilitatea pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate
la capitolul dat.
4.3.
Vor aduce la cunoştinţă contra semnătură conducătorilor instituţiilor de
învăţămînt general conţinutul ordinului dat.
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4.4. Vor propune soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului
de organizare a alimentaţiei copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt preşcolar,
primar şi secundar general din municipiu.

5.
Secţia m anagem ent preuniversitar (dna Tamara Curtescu), secţia revizie şi control
(dna C. Frunze), serviciul management preşcolar (dna Angela M onacu), die R. Jurjiu, T.
Bostan,V. Pelivan, N. Prepeliţă, E. Buşilo, specialişti principali metodişti, C.Manie,
medic igienist:
5.1. vor informa şeful DGETS (T.Nagnibeda-Tverdohleb), şefii DETS din
sectoare cu rezultatele controalelor efectuate.
5.2. Vor m onitoriza realizarea prevederilor actelor normative privind
organizarea alimentaţiei gratuite a copiilor/elevilor în instituţii.
5.3.
Vor exercita sistematic evaluarea stării sanitare - igienice a cantinelor şi
blocurilor alimentare.
5.4.
Vor sesiza administraţia Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport,
despre încălcările atestate în controale şi vor elabora, în caz de necesitate, propuneri
menite să îm bunătăţească starea lucrurilor.
6. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, secundar general din municipiu:
6.1
Vor ţine evidenţa strictă a mijloacelor financiare alocate pentru
alimentaţia gratuită a copiilor/elevilor, pentru folosirea energiei electrice, apei şi
canalizării.
6.2.
Vor asigura condiţii optime pentru buna funcţionare a cantinelor.
6.3.
Vor purta responsabilitate deplină pentru starea dosarelor elevilor
beneficiari de alimentaţie gratuită în perioada septembrie - decembrie 2016, numind
prin ordin intern persoana responsabilă de completarea acestora.
7.1.
Conducătorii instituţiilor de învăţămînt general din municipiu vor prezenta
Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din
sectoare, în subordinea cărora se află, pînă la data de 09.09.2016 datele referitoare la
numărul de elevi ce vor beneficia de alimentaţie gratuită în perioada septembrie decembrie 2016 cu anexarea listelor elevilor respectivi.
7.2.
Dosarul elevilor beneficiari de alimentaţie gratuită obligatoriu va conţine:
cererea părintelui vizată de conducătorul instituţiei de provenienţă, ancheta socială a
familiei în care se educă elevul, certificatul despre componenţa familiei, certificatul de
salariu al părinţilor şi un act ce confirmă vulnerabilitatea familiei, de la caz la caz:
certificatul de deces al unuia din părinţi, certificatul de invaliditate a copilului sau a
părintelui, certificatul de tutelă/curatelă, certificatul de la Direcţia pentru Protecţia
Drepturilor Copiilor precum că familia dată se află la evidenţă ca o familie vulnerabilă,
needucogenă, certificatul medical ce confirmă starea sănătăţii elevului/părintelui (în caz
de TBC, e.t.c.).
8.
Responsabili de executarea prevederilor prezentului ordin se desemnează
conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, prim ar şi secundar general din
municipiu, şef adjunct al DGETS (Alexandru F le a ş), şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi
sport din sectoare, şefa secţiei management preuniversitar (Tamara Curtescu),
serviciului m anagem ent preşcolar (Angela Monacu), şefa secţiei revizie şi control
(Claudia Frunze), şeful interimar al secţiei de achiziţii publice (Daniela Caraiman).
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