
 

Procesul de alimentație  a  copiilor/ elevilor  din ȘPG nr. 90  în sem.II  al  anului  de studii 

2020 – 2021  este organizat în temeiul  următoarelor  acte normative:   

1. Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722 din 18 iulie 2018. 

2. Meniul –Model pentru elevii claselor I- IVdin instituțiile de învățământ primar, gimnazial 

și liceal din sectorul Botanica al mun.Chișinău, pe perioada de iarnă – primăvară a anului 

de studii  2020 – 2021. 

3. Ord. nr. 8  din  11.01.2021 al DGETS „Cu privire la organizarea  alimentaţiei gratuite în 

instituţiile de învăţământ preșcolar, primar şi secundar din municipiul Chişinău, pentru 

perioada ianuarie - mai  2021” 

 Pentru perioada ianuarie - mai  2021 au fost emise ordinele ce reglementează procesul de 

alimentaţie a copiilor şi elevilor din Şcoala Primară-Grădiniţă nr. 90, după cum urmează: 

Ordinul nr. 02-ab din 12.01.2021 „Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor 

pentru perioada  ianuarie - mai  2021”; 

Ordinul nr.03-ab din 12.01.2021 „Cu privire la constituirea comisiei de triere ”; 

Ordinul nr. 06-ab din 14.01.2021 „Cu privire la alimentaţia copiilor cu prânz contra plată în 

anul de studii 2020 - 2021”. 

    Alimentația copiilor din grupa  preșcolară din Școala Primară- Grădiniță nr.90 s-a 

organizat începând cu 04.01.2021. 

     Alimentaţia cu dejun gratuit a elevilor din Școala Primară- Grădiniţă nr. 90 s-a organizat 

începând cu 11.0.2021, într-un singur schimb,  393 elevi la începutul semestrului II, 

11.01.2021. 

Costul dejunului cald pentru elevii claselor primare I-IV  constituie 13,65 lei, (surse din 

bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 2,85 lei). 

Organizarea dejunului se face în două pauze, conform unui orar special în dependență de 

numărul de copii în clase, cu respectarea cerințelor epidemiologice cu COVID-19. 

Alimentația cu prânz se organizează  începând cu  sem.II al anului de studii 2020-2021 de 

la 11.01.2021. Costul prânzului este de 14,35 lei, astfel alimentația gratuită a unui copil 

pentru o zi constituie 28 lei. În instituția noastră se alimentează cu prânz gratuit 58 elevi 

din clasele I-IV, 20 % din numărul total de elevi ce frecventează grupa cu program 

prelungit. 

Alimentația cu prânz contra plată constituie 14,35 și se organizează zilnic la solicitarea 

părinților în temeiul ord.intern nr. 06- ab din 14.01.2021. Costul prânzului contra plată a 

fost stabilit în temeiul ord. DGETS  nr. 08 din 11.01.2021 și este pregătit la blocul 

alimentar de către echipa de bucătari ai combinatului școlăresc „Bucuria EL” (Ord. 01 din 

04.01.2021 Cu privire la organizarea prânzurilor contra plată a elevilor din instituțiile de 

învățământ pe anul 2020 – 2021). 

 

 



 

    

 

      



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 


