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ORDIN

”Cu privire la organizarea activităţilor extracurriculare 
cu prilejul sărbătorilor de primăvară în IET nr. 210”

în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor extracurriculare 
prilejuite de sărbătorile de primăvară, întru respectarea strică a 
prevederilor realizării documentelor de politici educaţionale în domeniul 
învăţământului din Republica Moldova privind dezvoltarea curriculară 
în învăţământul general şi în contextul situaţiei de urgenţă în sănătate 
publică, decretate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate 
Publică, menţinerii sănătăţii şi siguranţei copiilor şi a întregului personal 
din instituţie , diminuării riscurilor de infectare cu Covid 19, respectării 
Hotărârilor Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chisinău, 
ordinului MECC nr. 1074/ 29.08.2019 ” Cu privire la unele acţiuni de 
prevenire şi combatere a fenomenului colectărilor plăţilor informale în 
sistemul educaţional”

ORDON:

1. Cadrele didactice din IET nr. 210 :
1.1 vor organiza şedinţe Online cu părinţii cu referire la 

organizarea activităţilor extracurriculare;
1.2 vor stabili modul de organizare a distracţiilor pentru copii în 

cadrul sărbătorilor de primăvară fără participarea părinţilor, 
animatorilor, actorilor, cameromanilor, fotografilor, altor



persoane străine şi evitarea închirierii costumelor pentru 
copii;

1.3 vor desfăşura activităţile, doar în cadrul grupei sau în aer 
liber cu respectarea distanţei fizice şi a orarului de activitate 
al instituţiei;

1.4 vor atenţiona părinţii copiilor ce frecventează grădiniţa, 
comitetele de părinţi privind interzicerea implicării 
personalului din instituţie în colectări de bani;

1.5 vor interzice părinţii copiilor ce frecventează grădiniţa, în 
oferirea de cadouri personalului din instituţie şi nu vor obliga 
organizarea a astfel de foloase prin intermediul comitetelor 
de părinţi

2 Se interzice categoric personalului, părinţilor organizarea meselor 
dulci pentru copii în incinta IET nr. 210;

3. Metodistul instituţiei Hmeli Marcela va monitoriza activitatea 
grupelor referitor la desfăşurarea activităţilor extracurriculare cu 
prilejul sărbătorilor de primăvară.

2. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se 
numeşte Hmeli Marcela.
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3. Controlul executării prezentului ordin îmi revine.

Director IET nr. 210 Raisa Boian


