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Cu privire la organizarea alimentației copiilor
și elevilor din instituțiile educaționale ale
raionului

În scopul asigurării condițiilor optime unui proces educațional de
calitate,urmărind implementarea Planului de acțiuni privind realizarea
prevederilor Strategiei de dezvoltare a sistemului educațional, pe segmentul de
organizare a alimentaţiei se constată o bună gestionare a cadrului normativ. În
scopul înlăturării tuturor lacunelor identificate în procesul de alimentare a copiilor
și elevilor, precum și pentru sporirea calității în acest domeniu, în scopul
implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii
2013-2020 și în temeiul art.46 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se ia act de nota informativă privind organizarea alimentaţiei copiilor și
elevilor din instituţiile educaționale ale raionului, prezentată de către șefa
Direcției Învățământ dna V.Tonu.
2.Se menționează responsabilitatea manifestată în organizarea alimentației
de către managerii instituțiilor: GM Obileni,GM Tălăiești, LT ”M.Lomonosov”,
LT ”Șt.Holban”,GM Fundul Galbenei, GM Pogănești și a APL(I) din localitățile :
Bobeica, Crasnoarmeiscoe, Sărata–Galbenă, Voinescu, Secăreni, Hâncești,
Lăpușna, Bujor.
3.Se pune în sarcina Direcției Învățământ, dna Valentina TONU:
- asigurarea participării bucătarilor din instituțiile de educație timpurie și de
învățământ primar și general la cursurile de formare, cu atestare ulterioară;
-să urmărească în continuare repartizarea prioritară a resurselor bugetare din
componenta raională pentru modernizarea blocurilor alimentare și a instituţiilor
şcolare;

- să identifice mecanismul de organizare a alimentației copiilor din alte categorii
(cu CES, din familii social-vulnerabile de la toate treptele de școlaritate);
- să asigure organizarea și desfășurarea reparațiilor în cantinele școlare doar în
timpul vacanței de vară.
4.Se pune în sarcina Direcţiei Învăţământ (dna V.TONU), Direcţiei Generale
Finanțe (dna G.Erhan), Centrului de Sănătate Publică (dl A.AGA), Direcţiei
Raionale Siguranţa Alimentară (dl D. COJOCARU) să continuie monitorizarea
procesului de organizare a alimentaţiei copiilor în instituţiile educaţionale din
raion, informând periodic Consiliul raional despre lacunele comise de
administraţiile instituţiilor educaţionale și autorităţile publice locale.
5.Responsabilitatea de executare a prezentei decizii se pune în sarcina șefului
Direcției Învățământ dna Valentina TONU, șefului Direcţiei Raionale Siguranţa
Alimentară Dl Dumitru COJOCARU, șefului Centrului de Sănătate Publică dl
Anatolie AGA.
6. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreședintelui raionului,dna Vera PATRAȘCU.
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