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Prin prezenta, în referință la Răspunsul DGETS la petiția privind alimentația copiilor în 
școli și grădinițe cu nr. 0118/476 din 01.03.2016, semnată online de peste 1600 părinți, 

 DECLARĂM URMATOARELE: 

Considerăm că nemulțumirile părinților legate de calitatea alimentației în şcoli şi grădinițe sunt 

FONDATE, în condițiile în care cerințele actelor normative ce reglementează acest domeniu nu 

sunt respectate. În acest context, clasăm răspunsul oferit de DGETS la data de 01.04.2016 ca 

fiind unul FORMAL, NEPROFESIONAL și EVAZIV. În răspunsul menţionat se fac doar trimiteri la 

norme legale, multe sau unele dintre care nu se respecta in practica de zi cu zi.  Astfel, ne 

expunem opinia că acțiunile DGETS au un impact negativ asupra sănătății copiilor. 

 

Principalele obiecții pe marginea răspunsului primit de la DGTETS sunt: 

1. În grădinițele din Chișinău practic nu se tine cont de meniul model, prevăzut de 

Recomandările metodice privind organizarea alimentației echilibrate în instituțiile pentru 

copii ale CNSP, la fel nu se îndeplinesc nici prevederile Recomandărilor menționate.  

2. Fructele și legumele proaspete lipsesc din meniul copiilor în marea parte a grădinițelor, 

sau sunt oferite doar ocazional.  Acest fapt care poate fi confirmat prin probe fotografice 

ale meniurilor din grădinițe. 

3. În grădinițe copiilor li se oferă alimente care presupun prelucrarea termică a uleiului 

(prăjire/ călire) si alte alimente nesănătoase şi nepotrivite pentru copiii de vârstă fragedă, 

precum murături, chifle, biscuiţi și napolitane pe baza de margarina, spread sau grăsime 

de palmier (parţial) hidrogenată etc. Copiile meniurilor, care confirmă acest fapt pot fi 

prezentate la solicitare. 

4. În meniurile copiilor predomina o alimentaţie suprasaturată de glucide (terciuri din 

cereale, pâine albă, paste făinoase, zahăr adăugat în terciuri, compoturi, ceai, lapte, 

peltea, chifle, biscuiţi, turte dulci etc.. Un asemenea regim alimentar reprezintă un factor 

favorizant al scăderii imunității copiilor, provocând procese intense de putrefacție în 

intestinul gros cu modificarea microflorei intestinale şi dezvoltarea proceselor 

inflamatorii.  

5. Atenționăm că includerea, în meniul copiilor a produselor din carne procesată 

(crenvurști, salam și alte mezeluri) este ilegală, conform Ordinului  Ministerului Sănătății 

Nr. 904 din 17.09.2012 privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate 

preșcolarilor și elevilor. Mai mult decât atât, aceasta este o acţiune amorală, ţinând cont  

părinților la acest capitol, iar sondajele „pro-crenvurști” efectuate de DGETS trebuie 

considerate nereprezentative, irelevante şi părtinitoare, fiind desfăşurate prin 

intermediul educatorilor din grădinițe.  



 

SOLICITĂM ȘI ÎN CONTINUARE: 

1. Reexaminarea meniurilor model , elaborate de DETS din sectoarele mun.Chișinău 

și aprobate de șefii DETS, și elaborarea unor noi meniuri –model, care să corespundă 

cerințelor legislației în vigoare. 

2. Pregătirea de către DGETS a unui răspuns, în care să fie arătată situația reală din 

grădinițe și școli, care să aibă la baza sa analiza meniurilor reale (nu a celor prevăzute de 

legislație) pentru o luna calendaristică, din cel puțin 20 % din instituțiile de învățământ 

din fiecare sector. Solicităm să fim informați care este cantitatea reala zilnică pentru un 

copil și corespunderea cantității primite cu normele fiziologice de consum, pentru 

următoarelor produse: 

 carne; 

 pește; 

 fructe proaspete (cu excepția celor din compot); 

 legume proaspete; 

 brânză ; 

Solicităm să fie examinată și eficienta de utilizare a merelor proaspete, care ajung 

aproape zilnic pe masa copiilor sub forma de compot de mere, care este cu mult mai 

sarac din punct de vedere a continutului de vitamine si substante nutritive, si practic 

lipseste în forma sa naturala de fruct proaspăt. 

3. Efectuarea unui control frontal în toate instituțiile preșcolare din mun. Chișinău, 

în vederea depistării și contracarării situațiilor frecvente de majorare ilegală a costului 

meniului zilnic, despre rezultatele căruia să fim informați. 

4. Prezentarea actelor normative, care permit efectuarea sondajelor privind 

includerea crenvurștilor în alimentația copiilor din instituțiile preșcolare și implicarea 

educatorilor la efectuarea acestor sondaje. La fel solicităm expunerea organelor 

competente vizavi de veridicitatea sondajelor.  

5. Prezentarea documentelor care RECOMANDĂ copiilor consumul de crenvurști.  

6. Sancționarea persoanelor care au pregătit răspunsul irelevnt și formal la petiția a 

peste 1600 de părinți. 

7. Organizarea unei mese rotunde împreuna cu cei mai activi părinți si toți factorii 

de decizie, privitor problema alimentației copiilor: Ministerul Sănătății, Ministerul 

Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, DGETS, Centrul National de 

Sănătate Publica ,Centrul Municipal de Sănătate Publica, reprezentanta OMS in RM etc. 

În anexă vă prezentăm mai multe meniuri , care confirmă că în alimentarea copiilor sunt produse prăjite, 

murături și lipsesc fructele si legumele proaspete. 

Cu respect, grupul de initiativa a părinților 

Ala Revenco tel. 079660035 

Carolina Chirilescu tel. 060053822 

Iulia Nazaria tel. 068002042 

Claudia Danii  


