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Cadrul normativ

1. Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie aprobat prin Hotărîrea

Guvernului RM nr. 1211 din 04.11.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.

388-398, art. Nr :1310 din 11.11.2016).

2. Ordinul MS al RM Nr. 638 din 12.08.2016 cu privire la implementarea Recomandărilor

pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată in instituțiile de

invățămînt din Repubrica Moldova cu modificările ulterioare, care poate fi accesat la

pagina web: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125550&lang=ro

3. Ordinul MS nr. 322 din 27.04.2016 interzicerea mezelurilor și salamurilor

4. Hotărîrea Guvernului nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind

organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125550&lang=ro


Responsabilități lucrătorului medical la organizarea alimentației copiilor:

- elaborează meniul model pentru 10 zile

-întocmește meniul zilnic de repartiție

-monitorizează îndeplinirea normelor fiziologice de produse alimentare prin

complectarea zilnică a listei de acumulare a produselor alimentare

-monitorizează alimentarea dietetică pentru copiii cu regim alimentar de

cruțare

-colectează probele diurne

-paricipă la recepționarea produselor alimentare
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1) bucatele fierbinți (supe/ciorbe, sosuri, băuturi) – nu mai mică de 75°C;

2) ceai, cacao cu lapte – 50-55°C;

3) felul doi, garnituri – nu mai mică de 65°C;

4) băuturile răcoritoare, chefirul, iaurtul, sucul – nu mai mică de 14°C.

- Bucatele se prepară nu mai devreme de 2 ore înainte de a fi consumate.
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Servirea bucatelor finite 
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Apa

Insuficiența apei duce la deshidratarea organismului, care se resimte prin senzația de sete,

oboseală și iritabilitate. La momentul apariției primelor senzații de însetare, organismul

copilului este deja deshidratat, iar capacitatea mentală și concentrarea sunt scăzute cu 10 %.



Recomandările pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile 

de învăţămînt din Republica Moldova

Instrucţiuni strategice cu principalele recomandări, care  se 
referă la produsele alimentare care urmează a fi promovate, 
dar şi la cele a căror distribuire trebuie să fie limitată şi 
interzise totalmente;

Instrucţiuni tehnice axate pe necesităţile nutriţionale ale 
copiilor, care includ instrucţiunile şi recomandările OMS şi a 
altor organizaţii internaţionale.

Meniuri pentru o alimentaţie sănătoasă, care să încurajeze 
mai ales consumul de fructe şi de legume, şi care să 
promoveze consumul de apă ca element principal pentru 
hidratarea organismului în rândul copiilor şi adolescenţilor. 



Tabelul nr. 1. Distribuția aportului energetic al meselor individuale (E%) în
grădinițe și școli

Planul și programul 

meselor

Grădiniță (E%) Școală (E%)

Mic dejun 20 20

Gustare de dimineață 2-5 10

Prânz 30-35 30

Gustare de după-amiază 20 15

Cină 25 25”



Tabelul nr. 1. Cantitatea medie de alimente zilnice recomandate în conformitate cu standardele* 

pentru alimentaţia preșcolarilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani pentru o zi întreagă (greutate 

netă, g/zi)

Grupuri de alimente/produse alimentare Cantitatea medie de alimente zilnice recomandate /Vârsta (ani)

1-3 ani 3-4 ani 5-6 ani

1. Cereale și cartofi 138 167 210

1.1. Pâine din făină fortificată cu Fe și 

acid folic

50 60 70

1.1. Pâine din făină integrală 

cu Fe şi acid folic

20 26 37

1.2. Făină integrală fortificată cu Fe şi 

acid folic

7 9 15

1.3. Orez 6 7 10

1.4. Paste 8 10 12

1.5. Alte cereale (ovăz, porumb, grâu, 

cereale integrale) 

15 17 22

1.6. Cartofi 32 38 44



3. Legume și fructe 

proaspete, în total

335 405 540

2.1. Legume, în total 190 220 270

2.2. Fructe, în total 120 150 220

2.3. Sucuri din legume și 

fructe

25 35 50

3. Lapte și produse lactate 395 435 465

3.1. Lapte, iaurt natural, 

chefir

360 390 410

3.3. Brânză albă, 

smântână, cașcaval

35 45 55

4. Produse alimentare 

bogate în proteine 

105 122 143

4.1. Carne 45 55 65

4.2. Pește 20 22 25

4.3. Ouă 30 35 40

4.4. Fasole și leguminoase 5 5 6

4.5. Nuci, semințe etc. 5 5 7



5. Adaos de grăsimi 17 19 24

5.1.Unt fără grăsimi vegetale 9 9 12

5.2.Ulei de floarea soarelui 

nerafinat

8 10 12

6. Zahăr sau miere* 12 15 17

7. Sare iodată 1,4 1,6 2

*mierea se consumă în dependență de toleranță individuală a copilului.



11. Grăsimi și uleiuri

25 25 33

Unt
15 15 18

Ulei de floarea-soarelui nerafinat 10 10 15

12. Zahăr
Zahăr alb sau miere*, sau  gem 15 20 25

13. Sare
Sare iodată 3,6 3,6 4

*mierea se consumă în dependență de toleranță individuală a copilului.



Grupa de vârstă Energie Proteine Grăsimi Carbohidrați

kcal E % g/zi E % g/zi E % g/zi

1 – <3 ani 1200 10-20 26-53 20-35 23-48 45-60 135-180

3 – <5 ani 1350 10-20 34-68 20-35 30-52 45-60 152-203

5 – <7 ani 1650 10-20 41-82 20-35 37-64 45-60 186-247

7 – <10 ani 1800 10-20 49-90 20-35 40-70 45-60 202-270

10 – <14 ani 2300 10-20 58-115 20-35 51-89 45-60 259-345

14 – <19 ani 2800 10-20 70-140 20-35 62-109 45-60 315-420

c)Tabelul nr. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

Tabelul nr. 5. "Cantitatea macronutrienți și valoarea calorică zilnică

necesară copiilor"
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• Apă potabilă sau îmbuteliată;

• Fructe şi legume, ţinând cont de sezon şi locul producerii;

• Produse lactate, mai ales laptele cu un procent de grăsime de 2,5%, 3,2%;

• Iaurt sau alte feluri de lapte fermentat, fără adaos de zahăr sau îndulcitori
artificiali, cu un procent de grăsime de 2,6%;

• brânză tare cu un procent de grăsime nu mai mare de 45%;

• Sucuri de fructe proaspăt stoarse;

• Sucuri 100% din fructe cu mai puţin de 5g de zahăruri libere per 100 ml;

• Diferite tipuri de pâine din cereale integrale cu puţină sare;

• Ulei nerafinat de floarea soarelui pentru asezonare.
13

A) Produsele alimentare şi ingredientele care se vor promova în
instituţiile de învăţămînt:
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• Biscuiţi;

• Cereale integrale pentru micul dejun;

• Magiunuri;

• Grăsimi pentru gătit;

!!! Se permite folosirea în cantități limitate (una două ori pe săptămână)”
a consumului de produse de patiserie fără creme și bomboane la copiii
din centrele de plasament, instituțiile de tip internat, tabere de odihnă și
întremare a sănătății copiilor.

14

B) Produsele alimentare şi ingredientele care vor fi limitate de una,
două ori pe săptămână în instituţiile preşcolare şi şcolare:
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• Produse alimentare cu conţinut de zaharuri de 15 g şi mai mult la 100g produs
(conuri de zahăr, rulouri din fructe, brânzică glazurată în ciocolată, caramel din
porumb, alte produse similare), cu excepția magiunului.

• Produse alimente cu conţinut de grăsimi de 20g şi mai mult la 100g produs
(hamburgheri, gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în friteuză, inclusiv pateuri,
cartofi prăjiţi în ulei, alte alimente preparate prin prăjire, maioneză, brânză topită,
brânzeturi tartinabile cu conţinut de grăsime peste 20% şi alte produse similare),
cu excepția untului fără grăsimi vegetale.

• Produse alimentare cu conţinut de sare de 1,5g şi mai mult la 100g produs
(biscuiţi săraţi, covrigei săraţi, sticksuri sărate, snacksuri, alune sărate, seminţe
sărate, brânzeturi sărate, alte produse similare).

• Produse alimentare cu valoarea energetică de 300 kcal pe unitate de vânzare.

• Produse alimentare cu adaos de aditivi alimentari (băuturi nealcoolice cu adaos
de aditivi alimentari, băuturi pentru sportivi, produse de preparare rapidă, gume
de mestecat). 15

C) Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor
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- carne de animale şi păsări sălbatice;

- materie primă din carne de pasăre cu conţinut de colagen;

- carne de categoriile II, III şi IV;

- carne cu conţinutul de oase, grăsime sau colagen mai mult de 20%;

- subproduse, cu excepţia ficatului, limbii şi inimii;

- mezeluri (crenvurşti, safalade, parizer, etc.);

- carne de pasăre (neprelucrată);

- carne de păsări înotătoare;

- carne afumată.

16

Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor
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Bucate, preparate din carne de pasăre şi peşte:

- tobă, bucate preparate din rămăşiţe de carne, diafragmă, rulade din ţesuturile moi din capete;

- bucate, care nu au fost supuse prelucrării termice, cu excepţia scrumbiei, somonului, păstravului;

- peşte afumat;

- farșmac din scrumbie, piftie, clătite cu carne.

Conserve:

- conserve cu semne de deermetizare, bombate, cu ambalajul ruginit sau deformat, fără etichete;

- conserve cu adaos de conservanţi artificiali, aromatizatori, coloranţi, potenţiatori de gust etc.

Grăsimi:

- grăsimi culinare, grăsime de porc sau oaie, margarină;

- unt cu grăsimi vegetale;

- bucate şi produse culinare prăjite în grăsimi (în fritură), cipsuri;

- grăsimi vegetale (parţial)hidrogenate (palmier, spread, grăsimi trans etc);

- uleiuri rafinate pentru asezonarea legumelor şi a salatelor.
17

Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor
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Lapte şi produse lactate:

•lapte şi produse lactate din gospodării nevaforabile epidemiologic;

•lapte nepasteurizat;

•produse lactate, brînzică preparată cu grăsimi vegetale;

•îngheţată;

•brînză din lapte nepasteurizat;

•smîntînă neambalată fără prelucrare termică;

•lapte acru preparat în condiţii casnice;

•„produs de iaurt”, „produs de brânză”, „produs de smântână”,

•produse lactate cu adaos de zahăr, cum ar fi iaurtul îndulcit, laptele condensat;

•brînzeturi cu adaos de grăsimi vegetale.

Ouă: 

•ouă de păsări înotătoare;

•ouă cu coaja murdară, cu o gradaţie neuniformă şi sparte;

•ouă din gospodării nevaforabile la salmoneloză. 18

Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor
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Produse de patiserie:

•produse de patiserie cu cremă (prăjituri, torte) şi creme, zefir, bezele, marmeladă; ciocolată, ciocolate care conţin mai puţin de 80% de cacao, bomboane de 

ciocolată; galete, krekere, napolitane, turte dulci, keksuri, chipsuri;

•biscuiţi cu ulei de palmier sau uleiuri hidrogenate.

Alte produse:

•orice produse culinare şi bucate preparate în condiţii casnice (nu industriale) şi aduse de la domiciliu (inclusiv, pentru organizarea sărbătorilor şi zilelor

onomastice);

•felurile I şi II de bucate preparate în baza concentratelor alimentare de preparare rapidă;

•crupele, făina, fructele uscate şi alte produse alimentare impurificate cu impurităţi, produsele infestate cu dăunători de ambar;

•ciupercile şi bucatele preparate din ele;

•băuturile carbogazoase, energizante şi cvasul; sucuri care conţin îndulcitori artificiali;

•oţetul, muştarul, hreanul, ardeiul iute şi alte condimente picante, care conţin aceste produse, inclusiv sosurile iuţi, ketcipul, maioneza şi sosurile din maioneză;

•fructele şi legumele marinate (castraveţi, tomate, prune, mere etc);

•cafeaua solubilă şi naturală; sîmburi de caise, şi arahide;

•caramele, inclusiv acadele; produse alimentare, inclusiv produse de patiserie, cu conţinut de alcool;

•clătite cu brânză, paste făinoase pregătite „po flotski”, peltea 19

Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor
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 Pe durata petrecerii curățenie și dezinfecție  personalul 

poartă mască de protecție, mănuși, iar după îndepărtarea 

mănușilor și a măștii, se spală mâinile. 

 Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de 

dezinfecție. 

 Produsele biodistructive trebuie sa fie avizate de ANSP și 

asigurate cu Aviz sanitar/certificat de înregistrare de stat și 

instrucțiunea de preparare a soluțiilor de lucru. 

Registrul produselor biodistructive avizate de ANSP este accesibil la

pagina web - https://ansp.md/index.php/registrul-

national-al-produselor-biodistructive/.

https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive/
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• Dezinfectanții trebuie să fie depozitați și pregătiți în încăperi speciale bine ventilate, 
întunecate.

• Respectarea strictă a concentrațiilor soluțiilor dezinfectante de lucru.

ATENȚIE!!! Sunt interzise pentru dezinfecţie - "ACE", "Belizna", "Domestos",  etc

23

Cerințe pentru utilizarea dezinfectanților:
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• Volumul examenului medical pentru angajații
blocurilor alimentare din școli:

- La angajare – medicul de familie, dermatovenerolog și 

ulterior o dată în an;

- Radiografia cutiei toracice la angajare și ulterior la 

indicația medicului de familie;

- Sîngele la MRS;

- Rezultatul frotiului la gonococi;

- Investigații privind stabilirea portajului de germeni 

patogeni al grupei intestinale la angajare;

- Investigații la helmentiaze;

• Instruirea igienică – la angajare în serviciu și 
ulterior o dată la 2 ani (ordinul 314 din 25.03.2020);

24

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Centrul de Sănătate Publică Chișinău

Ordinele MS al RM nr. 255 din 15.11.1996 “Cu privire la organizarea obligatorie a
examenului medicalal salariaţilor din întreprinderile alimentare, medicale, comunale şi
cele pentru copii” şi nr. 14 din 23.01.2001 “Despre completarea ordinului nr. 255”

• Volumul examenului medical pentru angajații
blocurilor alimentare din IET:

- La angajare – medicul de familie, dermatovenerolog și 

ulterior de 2 ori în an;

- Radiografia cutiei toracice la angajare și ulterior la indicația 

medicului de familie;

- Sîngele la MRS la angajare și ulterior de 2 ori în an;

- Rezultatul frotiului la gonococi la angajare și ulterior de 2 ori 

în an;

- Investigații privind stabilirea portajului de germeni patogeni 

al grupei intestinale la angajare;

- Investigații la helmentiaze la angajare și ulterior o dată în an;

• Instruirea igienică – la angajare în serviciu și ulterior o 
dată la 2 ani (ordinul 314 din 25.03.2020);


