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 Nr. 144  din 11 august  2020 

Către: 

Prim-ministrul Republicii Moldova 

Ministerul Finanțelor   

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  

Membri CALM 

 

 

ADRESARE  

CU PRIVIRE LA MODUL DE UTILIZARE A ECONOMIILOR  

ACUMULATE ÎN BUGETELE GRADINIȚELOR ȘI ȘCOLILOR  

ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CU MIJLOACELE NECESARE PENTRU 

PREGĂTIREA  

REDESCHIDERII ŞI RELUĂRII ACTIVITĂŢII INSTITUŢIILOR DE EDUCAŢIE  

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

 

Prin prezenta Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) vă aduce la 

cunoștință incertitudinea și dificultățile financiare cu care se confruntă autoritățile 

administrației publice locale în legătură cu necesitatea asigurării cu mijloacele necesare 

pentru pregătirea redeschiderii şi reluării activităţii instituţiilor de educaţie, în contextul 

pandemiei COVID-19. 

Congresul Autorităților Locale din Moldova a adresat mai multe solicitări în vederea 

eliminării acestor incertitudini și clarificării drepturilor și posibilităților APL. 

Prin Hotărârea COMISIEI NAŢIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ nr.21 din 24 iulie 2020 au fost aprobate Instrucţiunea de pregătire pentru 

redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei 

COVID-19 (Anexa nr.7) şi Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere 

a instituţiei de educaţie timpurie (Anexa nr.8). 

Implementarea prevederilor Instrucțiunii de pregătire pentru redeschiderea şi reluarea 

activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei COVID-19 impune 

necesitatea alocării unor mijloace financiare suplimentare în vederea: 

• asigurării cu cantitățile necesare de săpun lichid, detergenți si dezinfectanți pentru 

realizarea măsurilor de dezinfecție a terenului și spațiilor educaționale și de îngrijire, 

precum și cu echipament de protecție personală (măsti, mănuși, halate, viziere – la 

necesitate), inclusiv echipamente speciale pentru personalul auxiliar (suplimentar la cele din 

normele existente); termometre non-contact pentru efectuarea termometriei copiilor și a 

personalului; lămpi bactericide; covorașe dezinfectante: la intrarea în blocul/blocurile 

instituției, la intrarea în blocul alimentar și la intrarea în fiecare grupă de copii; 

• asigurării cu: încă un set suplimentar de veselă pentru fiecare copil (farfurii adânci, 

farfurii plate, căni); încă un set suplimentar de lenjerie pat și 2 seturi suplimentare de 

prosoape pentru fiecare copil; vase (per grup de copii) pentru dezinfecția veselei sau mașini 

automate pentru prelucrarea veselei; 

• suplimentării cu inventar de joacă și sport, cu jucării, cărți și materiale didactice. 

În condițiile bugetului pentru întreținerea grădinițelor aprobat, reducerii veniturilor 

APL din cauza pandemiei, normelor existente în Standardele minime de dotare a instituției 
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de educație timpurie, aprobate prin Ordinul MECC nr. 253/2017, nu este clar cum vor putea 

fi asigurate grădinițele cu tot echipamentul și materialele prevăzute suplimentar la cele 

existente. 

În legătură cu aceste dificultăți, primăriile din țară ar dori să utilizeze economiile 

formate din sursele financiare destinate alimentației copiilor în gradinițe și școli, plății 

serviciilor comunale, salarizării (în cazul staționării angajaților și achitării a 2/3 din salariul 

de bază), în scopul asigurării cu mijloacele necesare pentru pregătirea redeschiderii şi 

reluării activităţii instituţiilor de educaţie, în contextul pandemiei COVID-19. 

Unele primării din țară, în urma consultărilor verbale cu Direcțiile raionale finațe, deja 

efectuează analiza finanțelor disponibile din economiile formate din sursele financiare 

destinate alimentației copiilor în gradinițe și școli pentru a le folosi în vederea dotării 

instituţiilor de educaţie cu cele necesare redeschiderii acestora. 

Majoritatea primarilor, totuși, sunt îngrijorați de ulterioarele consecințe (emiterea 

notificărilor OT a CS) ale redirecționării economiilor, formate din sursele financiare 

destinate alimentației copiilor în gradinițe și școli, plății serviciilor comunale și salarizării, 

pentru a asigura instituțiile educaționale cu tot echipamentul și materialele necesare, astfel 

ca acestea să corespundă condițiilor stabilite pentru redeschiderea şi reluarea activităţii 

instituţiilor de educaţie. 

Reiterăm, că învăţămîntul este finanțat prin intermediul transferurilor cu 

destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele locale. Este  interzisă orice 

delegare de competenţe fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a se acoperi 

costul realizării competenţelor respective. Dat fiind faptul, că competențele din 

domeniul educației sunt delegate APL I, Ministerul Finanțelor urmează să indice sursa 

de acoperire a cheltuielilor suplimentare generate de redeschiderea și reluarea 

activității instituțiilor de educație în perioada post-COVID-19. 

 

În situația creată, în vederea implementării prevederilor menționate și aplicării 

uniforme ale acestora, evitării notificărilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat 

și asigurării unor condiții de maximă sigurană pentru copii în cadrul instituțiilor 

educaționale, Congresul Autorităților Locale din Moldova solicită, din numele 

autorităților administrației publice locale, emiterea unei indicații/circulare cu privire 

la modul de utilizare a economiilor formate din sursele financiare destinate 

alimentației copiilor în gradinițe și școli, plății serviciilor comunale și salarizării, 

precum și alte economii în scopul asigurării cu mijloacele necesare pentru pregătirea 

redeschiderii şi reluării activităţii instituţiilor de educaţie, în contextul pandemiei 

COVID-19. 

 

 

Cu respect, 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  
 

Exec: C. Scorțescu, expert CALM,  
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