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REPUBLICA MOLDOVA 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.1 

 

16 ianuarie 2017 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 

 

I. Situația actuală privind alimentația copiilor/elevilor și achiziționarea 

alimentelor în școli și grădinițe. 

 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Educației, Ministerul 

Sănătății, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. În vederea soluționării 

problemelor enunțate, autoritățile vizate vor întreprinde următoarele acțiuni: 

1. Ministerul Educației în comun cu Ministerul Sănătății, Ministerul 

Justiției, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, alte organe 

abilitate și societatea civilă vor definitiva proiectul “Instrucțiunii cu privire la 

organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general”. 

2. Centrul Național de Sănătate Publică, Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II vor 

conlucra în vederea reglementării periodicității achiziționării și livrării 

produselor alimentare instituțiilor de învățămînt în funcție de perisabilitatea 

acestora și meniurile recomandate. Propunerile autorităților vor fi 

centralizate de către Centrul Național de Sănătate Publică și vor fi discutate 

în cadrul ședințelor Grupului de lucru instituit pentru ameliorarea 

alimentației copiilor din instituțiile educaționale (în continuare Grup de 

lucru). Termen pentru prezentarea informațiilor generalizate – 1 martie. 

3. Ministerul Educației în comun cu Ministerul Justiției și Ministerul 

Finanțelor vor elabora cadrul normativ al mecanismului de cofinanțare a 

alimentării copiilor din instituțiile preșcolare. Mecanismul va fi diferențiat în 

funcție de situația de dificultate în care se află familia. Termenul de 

prezentare a proiectului actului normativ – 1 aprilie. 

4. Ministerul Educației în comun cu Ministerul Finanțelor vor consulta 

recomandările studiului „Evaluarea sistemului de învățământ preșcolar și 

definirea metodologiei de determinare a costului pentru serviciile 

educaționale și de îngrijire a copilului în Republica Moldova”, efectuat de 

către PriceWaterhouseCoopers, România, cu suportul UNICEF, la stabilirea 

normelor financiare pentru alimentarea copiilor de vîrstă preșcolară. 
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II. Propuneri privind modificarea şi completarea cadrului legislativ-

normativ pentru îmbunătățirea alimentației copiilor/elevilor. 

 

1. Ministerul Sănătății în comun cu Ministerul Educației, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei vor examina posibilitatea de revenire 

la mecanismul de gestionare a statelor de personal medical de către Centrele 

medicilor de familie. Concluziile și propunerile vor fi prezentate în cadrul 

ședinței Grupului de lucru. Termen pentru prezentarea analizei – trimestrul 

II al anului 2017. 

 

2. Grupul de lucru privind evaluarea situației în domeniul alimentației 

publice, inclusiv a copiilor în școli și grădinițe, va analiza propunerile 

Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor și Agenției Achiziții Publice privind modificarea unor 

acte legislative. Termen – trimestrul II al anului 2017. 

 

 

 

 

Prim-ministru,  
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