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DECIZIE

nr. 3/4 din 15 iulie 2020

Cu privire la aprobarea regulamentului şi modificarea bugetului anual 
necesar pentru redeschiderea şi reluarea activităţii I.E.T. nr. 203 în perioada 
post-Covid

Examinând cererea administraţiei instituţiei de educaţie timpurie nr. 203 din localitate, 
privind alocarea resurselor financiare pentru procurarea celor necesare, avînd în vedere 
reglementările speciale privind redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor preşcolare în 
perioada post- Covid 19 la solicitarea MECC. în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 
397/2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 alin (1) din Legea Republicii Moldova 
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală. Consiliul local Ghidighici DECIDE:
1. Se acceptă redistribuirea mijloacelor financiare prin micşorarea la linia buget 0911/8802/00448 

”Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt" în sumă de 100 mii lei 
de la codul ECO 333110' 'Procurarea produselor alimentare

2. Se acceptă redistribuirea mijloacelor financiare prin majorarea la linia de buget 
0911/8802/00199 "Educaţie timpurie" în sumă de 100 mii lei pentru pregătirea redeschiderii 
activităţii IET nr. 203 la următoarele coduri ECO:
- 222500 "Servicii de reparaţii curente ” -20 mii lei;
- 222600 ”Formare profesională"-2600 lei;
- 222810 ”Servicii medicale ”-1800 lei;
-336110,, Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou ”- 33,600 mii lei (mănuşi, viziere);-
- 338110 ,, Accesorii de pat, îmbrăcăminte. încălţăminte ”-10 mii lei (halate, prosoape);
- 339110 ,,Alte materiale " - 12 mii lei (veselă);
-314110,, Procurarea maşinilor şi utilajelor ”-15 mii lei (termometre infraroşu);
- 316110 ”Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc” -  5 mii lei (covoraşe).

3. Se aprobă regulamentul privind redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiei de educaţie 
timpurie nr. 203 în perioada post-Covid 19.

4. Contabilitatea Primăriei va efectua modificările menţionate pentru asigurarea executării 
modificărilor conform pct. 1 şi 2 al deciziei în conformitate cu Decizia Consiliului.

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Comisiei buget şi finanţe, 
economie şi reforme şi Primarului s. Ghidighici.

Preşedintele şedinţei 
CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului local
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SECTOR BUIUCANI
INSTITUŢIA DE EDUCAŢIE TIMPURIE nr. 203

s.Ghidighici str.A.Mateevici 16 b, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2051; 
tel.: (022) 710 - 133, e-mail: buiucani.gradi203gh@gmail.com

Către Consiliul local 
a Primăriei s. Ghidghici

Regulament privind redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiei de 
educaţie timpurie nr.203 în perioada post-Covid 19.

l.Administaţia Instituţie de educaţie timpurie nr.203, va asigurat buna 
funcţionalitate a instituţiei în condiţiile pandemiei Covid-19 ţinînduce cont de 
instrutciunile date de MECC
1.1 reparaţia cosmetic a încăperilor, curăţenia generală, deratizarea şi dezinfecţia 
întregului teritoriu, a spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajui/inventarului de joacă, 
jucăriilor şi materialelor didactice;
1.2 asigurarea cu cantităţile necesare de săpun, detergenţi si dezinfectanţi 

(măşti, vizier, mănuşi,bahile şi halate pentru personal) covoraşe, termometre non- 
contact cu raze infraroşii pentru efectuarea termometriei copiilor şi personalului;

1.3 în funcţie de evoluţia pandemiei şi scoaterea restricţiilor legate de aceasta în 
instituţie, deschiderea grupelor va putea fi, eşalonat, cu un număr redus de copii -  
câte 7-8/10 copii de 2-4 ani şi câte 10-12/15 copii de 4-6(7) ani, în funcţie de 
suprafaţa din grupă, dar nu mai mică de 4 m2 pentru un copil;

1.4 frecventarea copiilor în instituţie să fie eşalonată pe ture, (ex., în zilele 
pare - un grup de 10-12 copii, în zilele impare -  celălalt grup de 10-12 copii);

1.5 graficul de sosire / plecare a copiilor din instituţie, cu respectarea distanţei 
sociale, pentru a evita supraaglomerarea;

1.6 pentru toată perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19 APL şi 
administraţia instituţiei de educaţie timpurie va stabili un program redus de 
activitate al IET -  nu mai mare de 9/10,5 ore, cu aflarea copiilor în instiuţie nu mai 
mult de 7,8 ore, pentru a avea timp de curăţenie, aerisire/ventilare şi dezinfectare a 
terenului, spaţiilor, suprafeţelor, inventarului, jucăriilor şi materialelor didactice. 
Părinţilor li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme, 
orile de lucru a instituţiei de la 8.00 -  17.00/18.00
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2 . înmatricularea copiilor şi completarea grupelor pe perioada pandemiei cu 
Covid-19 se va depune următoarele acte:
2.1 confirmate că ambii părinţii sunt angajaţi în câmpul muncii, şi a copiilor din 
familiile cele mai dezavantajate - cel puţin pentru o primă perioadă, în funcţie de 
recomandările ANSP.
2.2 la aducerea la instituţie şi la luarea copilului acasă părinţii să fi echipaţi cu 
măşti, mănuşi şi vor aştepta la poartă păstrând distanţa social- declaraţie pe 
proprie răspundere a părintelui;
2.3 toţi copiii să fi cu controlul medical susţinut la venirea la grădiniţă -  certificat 
de la medicul de familie cu vaccinurile puse şi cu prescripţii privind morbidităţile 
-  declaraţie pe proprie răspundere a părintelui;
2.4. Declaraţie pe proprie răspundere privind asigurarea copilului cu trusa medical;
2.5 Declaraţie pe proprie răspundere că vor verifica zilnic starea de sănătate -  a lor 
şi a copilului - înainte de a merge la grădiniţă şi la apariţia semnelor de boală se 
vor izola acasă;
2.6 Declaraţie pe proprie răspundere că va aduce la şi îl va lua pe copil de la IET 
una şi aceeaşi persoană adultă din familie,este interzis să fie adus şi luat de copii 
minori,personae în stare de ebrietate;
3. Părinţii vor fi informaţi cu privire la măsurile de protecţie aplicate de instituţia 
preşcolar şi necesitatea implicării lor în susţinerea aplicării eficiente a acestor 
măsuri de către cadrele didactice,metodit.
4. Accesului, pe teritoriul şi în incinta instituţiei, doar a copiilor şi personalului 
angajat, pe toată perioada cît persist pericolul cu Covid-19
5. Porţile / uşile de la intrare vor fi închise pe parcursul întregii zile şi nopţi;


