
                                                                                             

INFORMAȚIE 

privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 79 din 24.12.2020 ”Cu privire la Raportul auditului 

conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar”, 

la situația din 20.04.2021 

Nr. 
d/o 

Entitatea/persoana 
responsabilă  

Conținutul cerinței/recomandări Acțiuni întreprinse de către entitate 
 

Comentarii/ 
Concluzii 

1. DGECT 
DGETS 

2.7.pentru informare, examinarea în 
ședința Consiliului Municipal Chișinău 
a rezultatelor auditului, cu audierea 
șefilor subdiviziunilor menționate în 
Raportul de audit referitor la faptele 
descrise în acesta, remedierea 
deficiențelor constatate și 
implementarea recomandărilor înaintate 
în Raportul de audit, inclusiv de către 
instituțiile din subordine. 

În cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 
15.04.2021 au fost examinate rezultatele auditului, fiind 
emisă în acest sens decizia nr. 3/3 din 15.04.2021 (se 
anexează). Conform prevederilor Deciziei menționate, 
subdiviziunile responsabile vor asigura elaborarea și 
înaintarea, în decurs de 10 zile de la data adoptării deciziei, 
spre aprobare viceprimarului de ramură a Planului de 
acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit cu 
stabilirea termenelor concrete și a responsabililor de 
executare.  
Menționăm faptul că, subdiviziunea de specialitate a inițiat 
întreprinderea unui șir de măsuri menite să asigure 
implementarea recomandărilor de audit, specificate în 
continuarea prezentei informații.  

 

Recomandări din Raportul de audit 

2. DGETS 9.Să asigure respectarea cantității 
zilnice necesare de produse alimentare 
pentru un copil/elev din instituțiile de 
învățământ, aprobate prin Ordinul 
ministrului Sănătății nr. 638 din 
12.08.20161, precum și a normativului 
financiar alocat din bugetul de stat și 
cel local pentru finanțarea alimentației 
copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.) 

În scopul organizării unui proces de alimentație calitativă 
în cadrul instituțiilor de educație timpurie, instituțiile de 
învățământ general, DGETS a emis Ordinul nr. 8 din 
11.01.2021 ”cu privire la organizarea alimentației gratuite 
în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar. 
(Anexa nr. 1) 
Pentru asigurarea cantității zilnice necesare de produse 
alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de 
învățământ, respectarea ordinului ministrului sănătății nr. 

 

                                                           

 



 
638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar 
alocat din Bugetul de Stat și cel local pentru finanțarea 
alimentației, a fost emis ordinul DGETS nr. 525 din 
15.01.2021 ”Cu privire la constituirea grupului de lucru, 
privind elaborarea meniului-model unic pentru toate 
instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău. 
(Anexa nr. 2) 
Meniul-model pentru sezonul iarnă-primăvară a fost 
aprobat de către șeful adjunct al DGETS la 26.01.2021 și 
coordonat cu șeful CSP la 29.01.2021. Meniul-model 
unic (sezon iarnă-primăvară) pentru toate instituțiile de 
educație timpurie din municipiul Chișinău a fost perfectat 
reieșind din regimul de activitate de 9-10,5 ore. 
În conformitate cu planul de activitate și ordinul nr. 204 
din 10.03.2021 al DGETS ”Cu privire la organizarea 
controlului special în instituțiile de educație timpurie”, în 
comun cu reprezentanții ANSA au fost verificate 60 
instituții de educație timpurie. Raportul cu rezultatele 
controlului, concluzii și recomandări a fost expediat 
Direcțiilor de învățământ din sectoare, pentru a 
întreprinde măsurile de lichidare a lacunelor, inclusiv: 
înscrierea agentului economic în lista de interdicție, 
organizarea procedurii de achiziții publice, încheierea 
contractelor pentru achiziționarea produselor alimentare 
în conformitate cu meniul-model de 10 zile, respectarea 
actelor normative la organizarea alimentației copiilor în 
instituțiile subordonate.(Anexa nr. 3) 
DETS din sectoare permanent monitorizează procesul de 
organizare a alimentației, în temeiul Ordinului nr. 221 din 
09.03.2021. Ref: la punerea în aplicare a deciziei 
Consiliului de administrație al DGETS nr. 1/2 din 
26.02.2021 (Anexa nr. 4). 
La executarea normelor financiare și naturale s-a ținut 
cont de prevederile Deciziei CMC nr. 25/4 din 
29.12.2020 și Ordinului DGETS nr. 8 din 11.01.2021. 



Planul pentru alimentația copiilor și elevilor a fost 
aprobat reieșind din frecvența 12-24 ore în mărime de 
31,65 lei. Instituțiile activează cu graficul de prezența 9-
10,5 ore (sunt extrase din programul de activitate 
alimentația la chindii). 
Respectarea normelor naturale se monitorizează în fiecare 
IET de către asistenta medicală și datele se transmit la 
Centrul de sănătate publică. 

3. DGETS 10. Să asigure aplicarea conformă a 
procedurilor de achiziție publică a 
alimentelor în scopul eliminării 
procurării unor produse alimentare la 
prețuri majorate (pct.4.3.) 

 

1.DGETS a emis ordinul nr. 965 din 26.10.2020 ”Cu 
privire la constituirea grupului de lucru privind 
achiziționarea produselor alimentare necesare 
instituțiilor de educație timpurie din municipiul 
Chișinău”. În temeiul acordului de asociere nr. 1 din 
16.10.2020, în conformitate cu prevederile normative în 
domeniul achizițiilor publice a fost constituit grupul de 
lucru pentru desfășurarea procedurilor de achiziții 
publice a produselor alimentare pentru copii din 
instituțiile de educație timpurie din municipiul 
Chișinău(Anexa nr. 5). 
2. Evaluarea procedurii de achiziții publice este efectuată 
de către grupul de lucru din care fac parte reprezentanții 
direcțiilor din sectoare și DGETS mun. Chișinău. 
3. Procesul de achiziție a produselor alimentare se 
desfășoară prin intermediul platformei M-
tender/achiziții.md. 
4. Regulamentul cu privire la modalitatea de executare și 
monitorizare a contractelor de achiziții a produselor 
alimentare și a procesului de alimentație a copiilor din 
instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău a fost 
aprobat la Consiliul de administrație. (Decizia nr. 1/2 din 
26.02.2021, DGETS a emis ordinul nr. 221 din 
19.03.2021) (Anexa nr. 6) 

 

4. DGETS 10.Să asigure eficientizarea modului 
de prestare a serviciilor de alimentație 
a elevilor din instituțiile de 

Prin scrisoarea DGETS  nr. 01.18/218 din 26.01.2021 s-a 
adus la cunoștință Consiliului municipal Chișinău, 
Viceprimarului de ramură nota informativă care prevede 

 



învățământ, inclusiv de către ÎS/ÎM a 
căror fondator este CMC, cu instituirea 
unei evidențe conforme și separate a 
cheltuielilor înregistrate pentru diferite 
servicii prestate/produse vândute 
(pct.4.4.) 

 

pașii recomandați a fi întreprinși pentru a eficientiza 
modul de prestare a serviciilor de alimentație a elevilor 
din instituțiile de învățământ subordonate. Nota 
menționată cuprinde media cheltuielilor de regie lunare 
și de mentenanță întru întreținerea blocului alimentar din 
cadrul instituțiilor de învățământ subordonate Direcțiilor 
educație, tineret și sport de sectoare.( Anexa nr.7) 
Totodată, menționăm că, contorizarea blocului alimentar 
pentru serviciile de regie este asigurată parțial: 69 
instituții  nu au contor de apă și 29 instituții nu au contor 
energie electrică. 
Subliniem faptul că, potrivit pct.4 din Decizia nr. 3/3 din 
15.04.2021 urmează a fi asigurată inițierea procedurii de 
elaborare a studiului de fezabilitate privind oportunitatea 
revizuirii modului de organizare și prestare a serviciilor 
de alimentație a copiilor în instituțiile preuniversitare din 
municipiul Chișinău. 

 
 


