
                                                                                                                             

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

proiect
DECIZIE  nr. 2/
din  martie  2020

Cu privire la activitatea Taberei de odihnă 
pentru copii „Codru” şi a Centrului de odihnă şi 
agrement pentru copii şi tineret „Divertis”

        În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației nr. 152/2014, cu
modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 334/2009 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor
şi  adolescenţilor”,  solicitării  de  informaţii  de  către  consilierul  raional  Ion  Ţapu,
Consiliul raional DECIDE:

    1.  Se  ia  act  de  informația  prezentată  de  către  Direcția  învățământ,  privind
activitatea  Taberei  de  odihnă  pentru  copii  „Codru”  şi   a  Centrului  de  odihnă  şi
agrement pentru copii şi tineret „Divertis”.
    2. Se aprobă Planul de dezvoltare strategică a Centrului de odihnă și agrement
pentru copii și tineret ,,Divertis” pentru anii 2020-2024, conform anexei.

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                    Ion MALIC
Vicepreședinte al raionului                                    Liliana RUSNAC
Direcția învățământ                                               Iulia CERTAN
Direcția finanțe                                                     Vera MANOLI
Direcţia economie, 
construcții și politici
investiționale                                                         Nicolae SÎRBU
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I.   INTRODUCERE
       Planul  de  dezvoltare  strategică  a  Centrului  de  odihnă  pentru  copii  și
tineret ,,Divertis”, în continuare (COACT „Divertis”), este elaborat în conformitate
cu  documentele  de  politici  educaţionale de  stat,  ce  ţin  de  instruirea  şi  educaţia
copiilor şi tinerilor, Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii
2016 – 2020, Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raionul Strășeni pentru anii
2016 – 2020, decizii ale Consiliului raional.
    Învăţământul extrașcolar în raionul Străşeni este o parte componentă a procesului
educaţional  care  asigură  dezvoltarea  multilaterală  a  personalităţii,  inclusiv  şi
dezvoltarea fizică prin activităţi de sport, ocupaţii în condiţii recreaţionale, asigurarea
unui  mod  de  viaţă  sănătos  prin  alimentaţie  de  calitate  şi  ecologică,  dezvoltarea
relaţiilor  comunicaţionale,  morale  şi  de  prietenie  în  colective  de  copii  şi  tineret.
Odihna de vară a elevilor şi tinerilor în COACT „Divertis” este un proces monitorizat
permanent  de  Direcţia   învăţământ,  susţinut  şi  dezvoltat  în  limita  mijloacelor
financiare şi materiale ale bugetului raional.

    Planul de dezvoltare strategică  pentru anii  2020-2024 indică direcţiile majore de
obţinere a proiectelor investiţionale, de progres, dezvoltare şi  extindere a COACT
„Divertis”  prin  implicarea  factorilor  de  decizie,  sponsorilor,  donatorilor  întru
îmbunătăţirea condiţiilor de odihnă. 
      Planul de dezvoltare strategică a COACT ”Divertis” reprezintă documentul intern
principal  de  planificare  operaţională  şi  realizare  a  obiectivelor  propuse  întru
menţinerea şi asigurarea condițiilor optime de confort recreaţional şi întremare pentru
copii  şi  tineri,   prestarea  serviciilor  de  calitate  și  asigurarea  securităţii  vieţii  şi
sănătăţii personalului taberei pe toată perioada de odihnă.
      Nivelul  realizării  prezentului  Plan  de  dezvoltare  va  fi  condiţionat  de
managementul  strategic  educaţional  ca  formă  de  conducere  modernă,  axată  pe
anticiparea schimbărilor şi modificărilor în  sistemul ce prevede educaţia şi odihna şi
soluţionarea problemelor din teritoriul administrat. 
      Consiliului raional, Direcţia învăţământ,  Centrul de odihnă și agrement pentru
copii  și  tineret  ,,Divertis”  va asigura odihna şi  întremarea copiilor  şi  tinerilor  din
raion și  alte  ţări,  în  temeiul  Acordurilor  de  colaborare,  care  prevăd schimburi  de
delegaţii de copii şi tineri  în conformitate cu programele anterior prestabilite.  
      Planul de dezvoltare strategică a COACT se bazează pe aceleiaşi principii care
stau la baza dezvoltării sistemului de învăţământ extrașcolar:

a) principiul corelării optime a tuturor dimensiunilor educaţiei: spirituale, morale,
patriotice,  intelectuale/cognitive,  civice,  estetice,  ecologice,  juridice,
tehnologice, fizice; 

b)  principiul centrării pe nevoile beneficiarului;
c)  principiul centrării pe valorile general-umane, naţionale şi democratice;
d)  principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale  
     societăţii;
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 e)  principiul echităţii şi al nondiscriminării;
 f)  principiul respectării drepturilor copilului;
 g)  principiul  diferenţierii,  individualizării  şi  excluderii  oricărui  tip  de

discriminare;
 h)  principiul creativităţii;
 i)   principiul unităţii educaţiei şi autoeducaţiei.

II. BAZA CONCEPTUALĂ
      Ca  temei  pentru  elaborarea  prezentului  Plan  de  dezvoltare au servit 
cadrul  legislativ,  normativ  al  politicilor educaţionale  în  vigoare:
- Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 aprilie 2014;
- Convenția ONU cu privire la drepturile copiilor;
- Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului; 
- Hotărârea Guvernului nr. 334/2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de

funcţionare  a  taberelor  de  odihnă  şi  întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi
adolescenţilor”;

- Deciziile Consiliului raional.
- Ordinile  Ministerului  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării,  ordinile  Direcţiei

învăţământ.
MISIUNEA   CENTRULUI  DE  ODIHNĂ  ȘI  AGREMENT  PENTRU  COPII  ȘI
TINERET ,,DIVERTIS”:
        Asigurarea  continuității  procesului  instructiv-educativ  și  realizarea
standardelor educaționale de stat, precum odihna și întremarea sănătății copiilor
prin potenţarea succesului educaţional  şi transformarea acestuia în succes social.

VIZIUNEA   CENTRULUI  DE  ODIHNĂ  ȘI  AGREMENT  PENTRU  COPII  ȘI
TINERET ,,DIVERTIS” :
       Până  în  anul  2024  Centrul  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și
tineret  ,,Divertis”  va dispune de  condiții  îmbunătăţite,  întru  asigurarea  odihnei
calitative a copiilor și asigurarea cu resurse umane înalt competitive, capabile să
îndreptăţească aşteptările copiilor, tinerilor şi părinţilor, majorarea numărului de
locuri de odihnă până 215 locuri în schimb.

III. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE:
      Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” este amplasat la o
distanță de 5 km de orașul Strășeni, într-o zonă de pădure pitorească.
      Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” a fost constituit ca
instituție publică de odihnă în anul 2016 prin Decizia Consiliului raional nr.1/29 din
26  februarie  2016,  cu  plasare  în  incinta  imobilului  fostei  Școli  internat  auxiliară
pentru copii cu deficiențe mintale, orașul Strășeni.
      Prin Decizia Consiliului  raional  nr.  2/14 din 20 mai 2016 au fost  aprobate
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru
copii și tineret ,,Divertis” și Statele de personal ale centrului.
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      La etapa actuală spaţiul destinat pentru cazarea copiilor reprezintă două blocuri cu
două nivele a  câte 80 de locuri fiecare. Blocul  2D se află în reparație capitală care
va oferi posibilitatea organizării odihnei  pentru 65 copii suplimentar.
      COACT dispune de: piscină pentru copii, terenuri de fotbal și volei, sală de sport,
sală de festivități, scenă de vară.  Cantina este dotată și amenajată pentru 160 locuri.
Anual, în sezonul estival, Centrul oferă posibilitatea organizării odihnei a 960 copii în
6 schimburi.

3.1  Analiza factorilor şi tendinţelor externe: economici, politici, sociali,
demografici, tehnologici, ecologici .

Factori politici: 
- asigurarea funcționării COACT neimplicând factorii politici;

Factori economici:
- nivel satisfăcător al  potenţialului economic al raionului;
- dezvoltare preponderent agricolă şi comercială;
- insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului extrașcolar; 
- număr mare a familiilor cu venituri mici. 
- implicarea insuficientă a agenților  economici în acţiuni de caritate; 

Factori sociali:
- număr mare de populaţie aflate în şomaj; 
- migraţia temporară a părinţilor la muncă în străinătate;
- număr mare de copii rămaşi în supravegherea altor persoane; 
- influenţa  mass-media asupra copiilor şi adolescenţilor;

Factori tehnologici:
- necesitatea îmbunătăţirii asigurării informaționale şi comunicative moderne a

taberei cu TIC, telefonizare şi internet. 
Factori ecologici

- asigurarea cu apă potabilă fără întreruperi şi dotarea taberei cu utilaje moderne 
de filtrare a apei potabile; 

- îmbunătăţirea  cerințelor sanitaro–igienice;

3.2  Analiza factorilor, contextelor şi tendinţelor
(Analiza SWOT)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
  -Condiţii  satisfăcătoare  de funcţionalitate;

- Servicii educaţionale de calitate;
- Personal didactic calificat titular sau suplinitor

asigurat;   
- Acces asigurat pentru toţi copii, inclusiv din 

familii socialmente vulnerabile, familii 
defavorizate material, copii cu CES.

- Bune practici de implementare a schimbului 
de copii cu alte țări, în baza Acordurilor de 
colaborare;

- Lipsa mobilierului modern în dormitoare;
- Fluctuaţia personalului didactic;
- Lipsa de experienţă a unor educatori;
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Implicarea Consiliului raional în susţinerea şi 
rezolvarea problemelor ce ţin de dezvoltarea
COACT „Divertis”;

- Susţinerea şi încurajarea  cadrelor didactice; 
- Seminare organizate de Direcţia învăţământ şi 

serviciile abilitate cu privire la odihna de vară 
în tabără;

- Posibilităţi de implementare a unor proiecte  
comunitare naţionale şi internaţionale; 

- Colaborarea  cu  Direcţia  Raională pentru 
Siguranța Alimentelor,  Centrul de Sănătate 
Publică,  Instituţia Medico-sanitară Publică   
Serviciul Situații Excepționale; Inspectoratul 
de Poliție, etc                             

- Organizarea bunelor practici de schimb de 
copii în tabere de odihnă peste hotarele 
republicii: Belarusi, România.

- Scăderea motivaţiei de a se odihni în tabere 
atât la elevi, cât și părinți.

- Imposibilitatea părinţilor de a procura bilete
de odihnă scumpe; 

- Oportunităţi limitate pentru elevi şi părinţi 
de a alege alte tabere/ sau forme de  odihnă.

IV.  OBIECTIVELE STRATEGICE  ALE  DEZVOLTĂRII  CENTRULUI

 Asigurarea şi promovarea unui management democratic orientat spre schimbare;
 Asigurarea condiţiilor și accesului tuturor elevilor la servicii de calitate prestate de

COACT „ Divertis”;
 Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul asociativ (organizaţii

neguvernamentale, organisme de drept public şi/sau privat).
 Dezvoltarea  bazei  tehnico-materiale  prin  atragerea  de  sponsorizări,  finanţări  şi

donaţii; obţinerea proiectelor investiţionale 
 Oferirea spațiilor  în  arendă pe parcursul  anului  solicitanţilor  pentru a  se  odihni,

colectivelor artistice, sportive etc;  
 Promovarea  imaginii  instituţiei  prin  prestarea  serviciilor  calitative:  servicii

educaţionale,  de  consiliere,  de  formare/informare,  comunicare  şi  pledoarie,  de
agrement şi altele.

V. Acţiuni propuse pentru atingerea obiectivelor strategice: anii  2020-2024

Componenta: Resurse
nr Obiective specifice Activităţi/acţiuni Termeni de

realizare
Indicatori de performanţă

1 2 3 4 5
Obiectiv strategic: Asigurarea şi promovarea unui management democratic orientat spre schimbare;

1 Asigurarea 
instituţiei cu 
personal 
calificat. 

Pronosticul necesarului de 
specialişti/personal calificat.
Angajarea 100 % a 
personalului conform statelor.

2020-2024 Numărul de cadre didactice 
calificate angajate.
Numărul de personal auxiliar 
angajat

2 Asigurarea Pregătirea şi formarea cadrelor 2020-2024 Numărul de formări în domeniu.
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calităţii 
procesului 
educativ.

de educaţie 
Instruirea personalului auxiliar.

Numărul de beneficiari
Numărul de cadre capabile să 
aplice TIC. 

3 Promovarea 
educației 
incluzive și 
organizarea 
odihnei pentru 
copiii şi elevii 
cu cerinţe 
educaţionale 
speciale.

Formarea continuă calificată a 
educatorilor în domeniul 
psihopedagogiei speciale şi a 
asistenţei sociale.
Implementarea în continuare a  
Programului de dezvoltare a 
educaţiei incluzive în 
Republica Moldova  și în 
tabere de odihnă.

2020-2024 Numărul cadrelor didactice 
formate;
Numărul de copii cu CES 
beneficiari;
Instituție cu infrastructură  adaptată
la necesităţile  copiilor cu CES.

  4 Asigurarea unui 
mediu 
nonviolent şi 
sigur faţă de 
copii. 
Asigurarea 
securităţii vieţii 
în 
COACT,,Diverti
s”

Sensibilizarea cadrelor de 
educaţie şi a copiilor privind 
consecinţele actelor de violenţă
Realizarea activităţilor practice
şi interactive cu copiii: 
(concursuri, mese rotunde, 
seminare, traninguri, „Firul de 
nisip”, etc.).

2020-2024 Numărul de activităţi desfăşurare;
Numărul de persoane implicate;
Numărul de copii beneficiari.

Obiectiv strategic: Asigurarea condiţiilor și accesului tuturor elevilor la servicii de calitate prestate de
COACT „ Divertis”
  1. Crearea 

condiţiilor 
optime pentru 
asigurarea 
dezvoltării 
COACT ,,Diver
tis”

Alocarea mijloacelor 
financiare pentru efectuarea 
reparaţiei capitale a 
acoperișurilor blocului 2 și 3 

2020-2021 Suma mijloacelor financiare 
alocate.
Acoperișuri reparate capital.

Reparația capitală a 
dormitoarelor blocului 2 și 3 

2021-2023 Suma mijloacelor financiare 
alocate.
Dormitoare reparte capital.

Reparația capitală a sistemului 
de canalizare în blocurile 2 și 3

2021-2023 Suma mijloacelor financiare 
alocate.
Rețea reparată  şi conectată la 
sistemul de canalizare.

Alocarea mijloacelor 
financiare pentru dotarea 
blocurilor cu mobilier și 
inventar.

2024 Suma mijloacelor financiare 
alocate.
Blocuri/camere  dotate .

Gestionarea  raţională şi 
eficientă a bugetului. 
Surse externe investite

2020-
2024

Nivel de realizare a bugetului 
instituţiei pe articole.
Numărul de investiţii;
Numărul de sponsori, donatori.

 Majorarea numărului de copii 
cuprinşi cu odihna în perioada 
estivală.

2021 Numărul de locuri extinse;
Numărul de copii beneficiari; Rata 
de înrolare a copiilor în tabără. 

Solicitări de cazare. 2021 Numărul de beneficiari din ţară;
Numărul de beneficiari de peste 
hotare.

Funcţionalitatea cantinei și 
îmbunătăţirea calităţii 

2020-2024 Numărul de locuri disponibile;
Numărul de beneficiari;
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alimentaţiei.
Dotări tehnologice. Surse alocate pentru dotări

2 Dotarea cu 
materiale 
didactice 
opţionale și 
inventar.

Alocarea mijloacelor 
financiare pentru asigurarea 
procesului de educaţie cu 
materiale.
( inventar tehnologic, inventar 
sportiv, instrumentarii, jocuri 
de masă, TIC, televizoare, 
calculatoare,  materiale 
distributiv-ilustrative şi 
demonstrative, mulaje, etc.) 

2020-2024 Sume financiare alocate.
Numărul şi diversitatea de 
procurări.
Numărul de donatori şi sponsori. 

Obiectiv  strategic:  Promovarea  imaginii  instituţiei  prin  prestarea  serviciilor  calitative:  servicii
educaţionale, de consiliere, de formare/informare, comunicare şi pledoarie, de agrement şi altele. 
1 Asigurarea unui 

proces 
educaţional 
extrașcolar de 
calitate

Desfăşurarea activităţilor 
educative, festivităţi , 
conferințe, seminare, 
întruniri, activități de 
formare, competiții sportive,
festivaluri, etc

2020-2024 Numărul de şedinţe organizate.
Numărul de seminare organizate; 
Numărul de  activități realizate.
Numărul de competiții desfășurate.
Numărul de beneficiari.

Obiectiv  strategic:  Dezvoltarea  bazei  tehnico-materiale  prin  atragerea  de  sponsorizări,  finanţări  şi
donaţii, obţinerea proiectelor investiţionale 
1 Îmbunătăţirea 

stării de sănătate a
elevilor şi 
personalului prin 
crearea condiţiilor
de igienă 
determinate de 
reabilitarea şi 
modernizarea 
clădirilor şi 
instalaţiilor 
existente 

Reabilitarea şi reconstrucţia 
dormitoarelor  şi terenurilor 
de sport, cabinetelor de 
asistenţă medicală.

2020-2022 Numărul terenurilor şi sălilor şi 
reabilitate;
Numărul de cabinete medicale 
renovate şi dotate;
Rata asigurării cabinetelor medicale
cu medicamente de primă 
necesitate;
Numărul de locuri extinse;
Numărul de beneficiari.

Reabilitarea scărilor de 
acces 

2021 Suma investiţiilor alocate.
Scări reparate.

Reabilitarea sistemului de 
asigurare cu de energie 
electrică, panourilor de 
distribuţie  şi iluminare.

2020-2023  Sisteme electrice renovate.

Reabilitarea şi reconstrucţia 
rețelelor de  apa, canalizare, 
blocurilor sanitare interne. 

2020-2023 Apeduct renovat.
Sisteme de canalizare renovate.
Numărul de blocuri sanitare interne 
construite şi renovate.

Obiectiv strategic: Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul asociativ (organizaţii
neguvernamentale, organisme de drept public şi/sau privat). 
1 Dezvoltarea 

parteneriatelor 
între 
COACT  ,,Diverti
s” și Serviciile 
desconcentrate 

Colaborarea cu
Inspectoratul  de Poliție

2020-2024 Numărul activităților de informare 
a elevilor.
Numărul activităţilor de 
pedagogizare a personalului 
didactic și auxiliar.
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din raion Secția Situații Excepționale 2020-2024 Numărul de ore/activităţi  
educaţionale tematice. 
Numărul activităţilor de 
pedagogizare a personalului 
didactic și auxiliar.
Numărul de beneficiari

Colaborarea cu Centrul 
medicilor de Familie, 
Centrul prietenos Tinerilor, 
Direcția Raională pentru 
Siguranța Alimentelor, 
Centrul de Sănătate Publică.

2020-2024 Numărul activităților de informare 
a elevilor.
Numărul activităţilor de 
pedagogizare a personalului 
didactic și auxiliar.
Numărul de copii evaluaţi medical.

Colaborarea cu Centrul de 
Creație al Elevilor, 
biblioteca publică raională.

2020-2024 Numărul de activități  realizate.

Stabilirea relaţiilor de 
colaborare cu părinții 
copiilor.

2020-2024 Numărul părinţilor cu implicare 
activă în viața taberei, colectivelor  
de copii.
Numărul de activităţi comune 
instituţie-părinţi.

Stabilirea relaţiilor de 
colaborare cu agenţi 
economici,  în susţinerea 
materială şi financiară 

2020-2024 Contracte încheiate.
Lucrări şi servicii calitative 
executate. 
Termeni respectaţi în executarea 
contractelor.

2 Dezvoltarea 
parteneriatelor  cu
alte state, cu 
privire la 
schimbul de copii 
în tabere.

Menținerea și extinderea 
relaţiilor de colaborare cu 
alte țări precum  Belarus, 
România. 

2020-2024 Numărul de copii  care se vor 
odihni în COACT ,,Divertis” şi 
peste hotarele ţării prin Acorduri de
colaborare .
 

Obiectiv strategic: Oferirea spațiilor în arendă pe parcursul anului solicitanţilor pentru a se odihni, colectivelor
artistice, sportive etc;  

1 Publicarea în 
mass-media şi pe 
reţelele de 
socializare a 
imaginii COACT 
„ Divertis”

Extinderea şi diversitatea 
serviciilor pentru ONG-uri, 
colective artistice şi de 
sport, persoane particulare.

2020-2024 Număr de beneficiari

VI.  Etapele şi termenul de implementare

Procesul de implementare a Planului de dezvoltare a COACT „Divertis”pentru anii 
2020-2024 se va realiza în câteva etape:

I.   Etapa   de  mediatizare  (2020)  a  Planului  de  dezvoltare  pe  durata  căreia  se  vor
desfăşura  acţiuni  concrete  de  informare  a  factorilor  implicaţi  în   implementarea
acestuia.
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II.   Etapa  de  implementare  de  bază  (2020-2024)   pe  durata  căreia  vor  fi  realizate
activităţile  de  bază  din  Plan,  privind  modernizarea  și  optimizarea  condițiilor
COACT  ,,Divertis”,  dezvoltarea  potenţialului  uman  şi  consolidarea  bazei  tehnico-
materiale.  Această  etapă  va  fi  segmentată  pe  intervale  de  timp,  pentru  ca  acțiunile
planificate  să  fie  realizate  conform etapelor  de  alocare  a  mijloacelor  financiare,  în
corelaţie cu obiectivele Cadrului bugetar pe termen mediu în vigoare.

III.  Etapa finală (2024) în cadrul căreia se va evalua impactul Planului de dezvoltare și
se vor determina obiectivele strategice pentru viitoarea perioadă.

VII.  Costuri de implementare

1. Estimarea generală a costurilor:

           Mijloace bugetare 2020 2021 2022 2023 2024
Total surse bugetare

proiectate mii/lei 3958,3 4056,6 4127,1 4190,0 4250,0
2. Estimarea de cost preliminare pe activităţi: 

Activitatea 2020 2021 2022 2023 2024
Asigurarea retribuirii muncii 1570,0 1600,0 1630,0 1660,0 1690,0
Plata mărfurilor și serviciilor 
(TOTAL) 2388,3 2456,6 2497,1 2530,0 2560,0
Energia electrică 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gaze 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rechizite de birou, materiale și 
obiecte de uz gospodăresc 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Energia termică - - - - -
Materiale didactice, literatură, jocuri 
de masă, inventar sportiv 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Alimentație 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
Medicamente și consumabile 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Servicii de telecomunicații și internet 8,7 10,0 10,0 10,0 10,0
Servicii de transport 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Inventar moale și echipament 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Reparații curente ale clădirilor și 
încăperilor 220,0 252,0 264,0 290,0 320,0
Combustibil 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Apă și canalizare 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Salubritate 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Asigurarea cu Mărfuri și Servicii 
neatribuite altor aliniate 
(Desfășurarea concursurilor și 
activităților extracurriculare, etc.) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Asigurarea Procurării  mijloacelor 
fixe 329,6 364,6 393,0 400,0 400,0
Asigurarea Reparațiilor capitale - - - - -

VIII.  Responsabili de implementare

Organele locale responsabile de implementarea Planului strategic sunt:
Consiliul raional.
Direcţia învăţământ.
Administrația Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”.

IX.  Riscuri de implementare
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nr Potenţiale riscuri Măsuri de diminuare
1 Modificarea priorităţilor la nivel naţional şi 

raional din considerentul conjuncturii şi 
instabilităţii politice. 

Mediatizarea informaţiei privind priorităţile Centrului și 
argumentarea actualităţii acestui Plan de dezvoltare.

2 Insuficienţa resurselor financiare impuse de 
tendinţele nefavorabile ale dezvoltării 
economiei raionului: stagnare economică, 
lipsa surselor suplimentare.

Raţionalizarea şi sporirea eficienţei cheltuielilor publice.
Planificare mai bună a resurselor materiale şi financiare.
Atragerea de resurse suplimentare extrabugetare.

3 Capacităţi  reduse/limitate   manageriale de 
coordonare şi monitorizare a implementării 
la nivel local a Planului de dezvoltare. 

Monitorizarea domeniului  implementare a  Planului.

4 Nerespectarea termenilor de implementare a 
Planului.

Neexecutarea în termenii stabiliţi a obiectivelor 
propuse . Neasigurarea finalităţilor.

X.  Managementul implementării Programului

     Implementarea Planului de dezvoltarea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și
tineret  ,,Divertis” pentru  anii  2020-2024  se  va  efectua  în  parteneriat  cu:  Ministerul
Educației  Culturii  și  Cercetării  al  Republicii  Moldova,  Administrația  publică  locală  de
nivelele  I  şi  II,  serviciile  desconcentrate  raionale,  subdiviziunile  Consiliului  raional,
consilieri,  agenții  economici,  comunitatea  şi  reprezentanţii  societății  civile,  ONG-uri  ce
oferă suporturi şi servicii educaţionale, apără drepturile copilului, mass-media.
    Direcţia învăţământ va asigura aspectele: managerial, organizaţional, financiar şi logistic.
Va monitoriza procesul de implementare a Planului şi evaluarea impactului. Va interveni la
modificarea Planului în funcţie de schimbările apărute şi va asigura interacţiunea cu alte
structuri implicate în implementarea Planului.
    Consiliul raional, Direcția învățământ va crea condiţiile materiale, financiare necesare
pentru  realizarea  deplină  a  obiectivelor  propuse  în  Plan  şi  va  monitoriza  eficienţa
gestionării  resurselor alocate în acest scop. 

      Societatea civilă se va implica prin participarea cetăţenilor, ONG-urilor la formularea de
propuneri în îmbunătăţirea activităţilor educative din tabără, organizarea de discuţii publice
despre impactul proceselor de implementare Planului, oferirea de servicii educaţionale şi
desfăşurarea activităţilor de susţinere a copiilor.

XI.  Monitorizare, evaluare, raportare

      Monitorizarea procesului de implementare a Planului de dezvoltare se va efectua în baza
setului de indicatori specificaţi în componentele prezentului Plan. 
     Comisia Direcţiei învăţământ va monitoriza şi va evalua anual progresele înregistrate. 
     Directorul Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” va elabora
rapoartele anuale şi finale care vor fi prezentate  Direcției învățământ. 
     Pe durata implementării Planului de dezvoltare  factorii responsabili de monitorizare şi
evaluare vor asigura crearea şi funcţionarea unui sistem efectiv de monitorizare şi evaluare,
care să permită de a analiza în ce măsură sunt îndeplinite activităţile propuse, care este
impactul acţiunilor respective asupra realizării obiectivelor şi cum atingerea obiectivelor
conduce la obţinerea rezultatelor scontate. 
     Acţiunile de monitorizare se vor exercita prin  monitorizarea anuală şi raportare  finală
asupra realizării obiectivelor  pe perioada integrală.
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Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional „Cu privire la activitatea Taberei de odihnă

pentru copii „Codru” şi a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret
„Divertis””

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
     Proiectul deciziei Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii „ Codru”
şi a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”a fost elaborat
de către  Direcţia învăţământ Străşeni.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
     Elaborarea  proiectului  „Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii
 „ Codru” şi a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”” are
ca scop informarea consilierilor raionali cu condiţiile în care îşi desfăşoară  activitatea
COACT „Divertis”  şi investiţiile alocate în TOC „Codru” în perioada anilor 2010 - 2019.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi    
     Proiectul  deciziei  ”Cu privire  la  activitatea  Taberei  de  odihnă  pentru  copii
„Codru”  şi  a  Centrului  de  odihnă  şi  agrement  pentru  copii  şi  tineret  „Divertis”
poartă un caracter informativ şi de constatare. Anexa proiectului cuprinde un Plan
de  dezvoltare  strategică  a  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și
tineret  ,,Divertis”  pentru  anii  2020-2024,  care  cuprinde  anumite  obiective
planificate pentru a fi atinse în această perioadă.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
      Implementarea prezentului proiect de decizie nu  va necesita cheltuieli financiare
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
      Proiectul deciziei „Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii „Codru”
şi Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”” se încorporează
în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor decizii. 
6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
      Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
Direcția  învățământ,  Direcția  finanțe,  Direcţia  economie,  construcții  și  politici
investiționale,  Secretarul  Consiliului  raional  Strășeni.  În  scopul  respectării  prevederilor
Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe
pagina web oficială a Consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupţie
      În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.(3)
din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către
autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
      În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei   a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a
Consiliului  raional,  care  a  expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că  corespunde   ca
structură, conţinut   şi   nu contravine  legislației.

     Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare  în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţământ                                        Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ
Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii „Codru” şi Centrului de

odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”

       Teritoriul  Taberei de odihnă pentru copii „Codru” – în continuare TOC
„Codru”, cu suprafața de 5,2421 ha, nr.  cadastral 8011107304, număr de inventar
11782, în valoare de 1 388,4 mii lei a fost transmis Primăriei Străşeni la 30 decembrie
1998  prin  decizia  comună,  numărul  58,  a  Ministerului  Finanţelor,  Ministerului
Economiei şi Reformelor şi Comitetului executiv raional, în baza art. 42 (6) al Legii
nr. 265/1998  privind rectificarea bugetului pe anul 1998, de la agentul economic  SA
„CAAN”, în contul stingerii datoriilor istorice faţă de bugetul local.  
     În temeiul Hotărârii Guvernului  nr. 688/1995 ”Despre aprobarea  Regulamentului
cu  privire  la  modul  de  transmitere  a  întreprinderilor  de  stat,  organizaţiilor,
instituţiilor,  a subdiviziunilor lor,  clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi  altor
active”  Consiliul  orăşenesc  Străşeni,  prin  Decizia  nr.  13/05 din  29 iunie  2004,  a
propus Consiliului raional Străşeni transmiterea  TOC ”Codru”, iar  prin  Decizia  nr.
11/8 din 01 iulie 2004 Consiliul raional a acceptat propunerea Consiliul orăşenesc
Străşeni de a transmite, cu titlu gratuit, Tabăra de odihnă pentru copii „Codru”, cu
întreg patrimoniul ei şi personalul angajat, de la balanţa Primăriei Străşeni la balanţa
Consiliului raional Străşeni, Direcţiei generale învăţământ, tineret şi sport.
      Pe parcursul anilor 1985 – 2010, cu susţinerea Consiliul raional Strășeni,  Direcţia
învăţământ a organizat odihna de vară a copiilor, în tabăra respectivă, în conformitate
cu „Regulamentul-tip aprobat de către Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului
şi  a  investit  în  limita  mijloacelor  financiare  planificate  pentru  lucrări  de reparaţii
curente  şi întreţinere a patru edificii, construcţii uşoare din lemn,  cu capacitatea de
160 locuri  în  schimb,  inclusiv  şi  pentru  asigurarea   elementelor  de  infrastructură
necesare pentru buna funcţionalitate. Tabăra a fost una foarte solicitată de copii în
perioada respectivă. 
      La 04 iulie 2008 a fost întocmit  Dosarul de inventariere tehnică a imobilului
Taberei de odihnă pentru copii „Codru”  şi înregistrat la Oficiul cadastral teritorial
centru, filiala Străşeni.  Prin dispoziţia preşedintelui raionului în anii  2004 şi 2014 au
fost  constituite   comisii   de  examinare  şi  evaluare  a  obiectului  TO ”Codru”,  cu
întocmirea  proceselor verbale respective, privind demararea lucrărilor de construcţii
capitale în tabără şi asigurarea sursei de apă. (Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 75
din 06.07.2004; Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 0 3 din 14.01 2009;  Dispoziţia
preşedintelui  raionului nr. 107 din 09.09.2014, Dispoziţia preşedintelui raionului nr.
80 din 11.07.2016 ş.a.).
La 12  mai 2010, în acest scop,  a fost  admis  Avizul Expertizei Tehnice nr. 306,
eliberat de Centrul expertizei  independente a Republicii Moldova, mun. Chişinău,
str. Independenţei 10, 1 A. 
     Ţinând cont de faptul că TOC „Codru” este o instituţie situată în perimetrul
terenurilor silvice a satului Căpriana, la  02 iulie 2010 s-a încheiat un contract de
arendă cu  Agenţia „Moldsilva”şi  Direcţia  generală politici  educaţionale,  cultură,
turism, tineret şi sport pentru gestionarea teritoriului din fondul forestier în scopuri
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recreaţionale (Contractul nr. 158 de arendă a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere
încheiat cu agenţia „Moldsilva” la 02 iulie 2010 şi mai târziu Acordul adiţional la Contractul
anterior,  nr.2-158/10 din 22 decembrie 2014). 
          În perioada anilor 2010 – 2017,  Consiliul  raional Strășeni, prin deciziile sale,
a investit surse financiare și materiale considerabile, în Tabăra de odihnă pentru copii
”Codru”, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de odihnă a copiilor prin  proiectarea şi
construcţia unor edificii capitale, demolând edificiile din lemn. 
         Astfel, în perioada 2010-2014, agentul economic SRL ”Prestar Plus”, a executat
lucrări de construcţii în TOC „Codru” (cantina şi dormitorul nr. 1) în sumă de 8 074
747.04 mii lei.

Anul Agentul 
economic

Denumirea lucrărilor Suma, lei

2010 SRL Prestar Plus Cantina +pavilionul dormitor nr. 1 170 000,0
2011 SRL Prestar Plus Cantina +pavilionul dormitor  nr. 1 3 676 085,70
2012 SRL Prestar Plus Cantina +pavilionul dormitor  nr. 1 1 588 827,12
2013 SRL Prestar Plus Cantina +pavilionul dormitor  nr. 1 2 018 184,0
2014 SRL Prestar Plus Cantina +pavilionul dormitor  nr. 1 621 650,2
Total 8 074 747,04

         Prin Dispoziţia preşedintelui nr. 107 din 09 septembrie 2014 s-a pus în sarcina
comisiei  efectuarea  studiului  privind  proiectarea  şi  construcţia  blocului  2  de
dormitoare a Taberei de odihnă „Codru”, pentru 112 locuri.  Ulterior s-au  investit
surse financiare pentru îndeplinirea construcţiilor cu un alt agent economic. 

2014 Proiect Gabion SRL Pavilionul-dormitor nr. 2 607 256,29
2015 Proiect Gabion SRL Pavilionul-dormitor nr. 2 2 841 363,23
2016 Proiect Gabion SRL Pavilionul-dormitor nr. 2 1 425 904,81
Total 4 874 524,33

         Astfel, investiţiile totale în perioada  2010 – 2016 au constituit 12 949 291,37
mii lei.
         La încheierea contractului de arendă între părţi (Agenţia „Moldsilva”şi Direcţia
învăţământ),   Consiliul raional şi alte subdiviziuni ale lui, n-au  ţinut cont de istoricul
şi  condiţiile  prin care s-a atribuit  teritoriul  dat raionului Străşeni  iniţial,  fapt ce a
admis nelegal realizarea construcţiilor capitale costisitoare  de extindere și dezvoltare
a instituției. 
         În perioada 2017 -  2019 lucrările de construcţii în tabăra respectivă au fost
sistate din lipsa surselor financiare. Astfel blocul nr. 2, pentru 112 locuri, a rămas
nefinisat,  iar  cantina taberei  şi  blocul nr.  1,  pentru 40 locuri,   nu au fost  date în
exploatare din motivul unor lucrări neexecutate de antreprenorul SRL ”Prestar Plus”,
care se face vinovat de cauză şi care nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale. 
          În scopul  înlăturării neajunsurilor și finisării depline a lucrărilor  din partea
agentului economic sus menționat,  i-au fost expediate mai multe scrisori la subiect
pe parcursul anilor 2015, 2016, 2017,  2019,   inclusiv nenumărate apeluri telefonice,
prin care s-a solicitat finisarea lucrărilor și darea în exploatare a construcțiilor (nr.
622 din 29 octombrie 2016; nr. 733 din 31 decembrie 2015; nr. 60 din 09 februarie
2016; nr. 141 din 09 martie 2016; nr. 158 din 21 martie 2017; nr. 180 din 02 mai
2019).
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Ca  rezultat  a  acțiunilor  întreprinse  din  partea  autorității  contractante,  agentul
economic n-a reacționat.  Prin urmare, în vederea unei abordări clare şi juste, întru
elucidarea circumstanțelor de fapt, a fost depusă de către autoritatea contractantă  o
acțiune în judecată, privind obligarea agentului economic de  finisare a  lucrărilor, de
dare în exploatare a acestora și de încasare a penalităților în urma neexecutării în
termen a lucrărilor. 

Ce ține de returnarea garanției bancare de bună execuție agentului economic,
specificăm  faptul  că,  aceasta  a  fost  posibilă  în  baza  scrisorii  eliberate  de  către
președintele  raionului în execuţie în  perioada respectivă, fără ştirea şefului Direcţiei
învăţământ. 

În scopul evidenţei şi asigurării securităţii bunurilor imobiliare, monitorizării
fluxurilor  de materiale  pe  parcursul  ultimilor  ani  în  TOC „Codru” au activat  trei
directori ai instituţiei respective: în perioada 2009 - 2013 Anton Tudor, angajat pe
perioadă  determinată;  în  perioada  08 septembrie  2014 –  20 iunie  2016   Şargo
Leonid, concediat în temeiul expirării termenului (ord. Direcţiei învăţământ nr.102-c
din 20.06.2016  şi  perioada  20 iunie 2016 – 01 noiembrie 2018  Ciobanu Iurie,
angajat în bază de concurs şi eliberat prin ordinul Direcţiei învăţământ nr.147-p din
31.10.2018 în temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 3/32  „Cu privire la reducerea
statelor  de personal  ale Taberei  de odihnă „Codru””.  Obiectivul  dat,  actualmente,
este supravegheat de trei paznici, angajaţi ai Direcţiei învăţământ. 
         Din anul 2017 în TOC „Codru” au fost sistate lucrările de construcţii din lipsa
surselor financiare în acest scop, edificiile construite nu se exploatează, iar timpul îşi
plasează amprentele.  
         Prin Decizia Consiliului raional nr. 1/30 din  26 februarie 2016, Tabăra de
odihnă  pentru  copii  ”Codru”  a  fost  propusă  pentru  parteneriat  public  –  privat  şi
publicată pe pagina oficială a Consiliului raional, pagina web a Agenţiei Proprietăţii
Publice de pe lângă Ministerul Economiei.
Solicitanţi n-au fost înregistraţi.

Soluţii: 
 Identificarea în perimetrul raionului a unui teren, echivalent ca suprafaţă, pentru

exersarea unui  schimb de terenuri  cu  Agenţia „Moldsilva”,  pentru autorizarea
suprafeţei de teren la TOC ”Codru”.

 Identificarea  surselor  şi  alocarea  mijloacelor  financiare  pentru  finisarea
construcţiilor începute şi punerea în funcţiune a taberei în termeni cât mai restrânşi.


           Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” (în
continuare COACT „Divertis”) care  a fost constituit ca instituție publică de odihnă în
anul 2016 prin Decizia Consiliului raional nr. 1/29 din 26 februarie 2016 „Cu privire
la transmiterea în gestiune a bunurilor şi constituirea Centrului de odihnă şi agrement
pentru copii şi tineret” în edificiile Şcolii-internat pentru copii cu deficienţe mintale,
care la 27 noiembrie  2015 a fost  lichidată în conformitate cu Decizia  Consiliului
raional  nr. 7/32 „Cu privire la lichidarea  Şcolii-internat pentru copii cu deficienţe
mintale”.
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           Prin Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016 au fost aprobate 
Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  și  Statele  de  personal  ale  COACT
„Divertis”.
Statele de personal ale COACT „Divertis” ( anexa 2, Decizia CR nr.2/14 din 20 mai 2016)

Nr. d/r Denumirea funcţiei Unităţi
1 Director 1,0
2 Şef gospodărie 1,0
3 Șofer 0,5
4 Operator stația de pompare a apei 0,5
5 Operator deservirea stației de epurare 0,5
6 Dereticătoare 2,0
7 Măturător 1,0
8 Grădinar 1,0
9 Muncitor pentru deservire 1,0
10 Electrician 0,5
11 Paznic 4,5
12 Paznici/ore noapte 0,0

 Total 13,5

Statele de personal ale COACT „Divertis”  pentru perioada estivală
( anexa 3, Decizia CR nr.3/14 din 20 mai 2016)

Categorii Denumirea funcției Unități
I Personal didactic

Educator metodist 1,0
Animator cultural 1,0
Educator 14,0
Educator de schimb 3,0
Conducător de cerc 1,0
Acompaniator-disc-jokey 1,0
Instructor sportiv 1,0
Instructor –metodist pentru turism 1,0

II Personal medical
Medic 1,0
Asistentă medicală 1,0
Infirmieră 1,0

III Personal de administrare și deservire
Contabil 1,0
Bucătar – șef 1,0
Bucătar 2,0
Personal bucătărie 2,0
Magaziner 1,0
Soră gospodină 1,0
Mașinist spălătorie 2,0
Dereticătoare 2,0
Operator gaze 1,0
Șofer 1,5

Total 41,5
         
      Instituţia are o capacitate de 160 copii per schimb. La moment se desfăşoară
lucrări de reparaţie capitală şi renovare a blocului  2D cu capacitatea de 65  locuri,
care va  permite soluţionarea problemei extinderii locurilor de odihnă pentru copiii  şi
tinerii din raion în perioada estivală. Lucrările sunt executate  în  baza contractului nr.
24  din  03.10.2018  ”Reparația  capitală  și  renovarea  blocului  de  dormitor  2D  a
Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”   pentru o perioadă
contractuală de 3 ani 2018-2020 cu suma totală de 5 458 399,0 mii lei.
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În anul 2018 au fost executate lucrări în sumă de 1 400 000,0 mii lei.
În anul 2019 au fost executate lucrări în sumă de 2  616 395,0 mii lei.
În anul 2020  vor fi executate lucrări de reconstrucţii în sumă de 1 441 995,0 mii lei
şi  finisarea integrală a lucrărilor.  Direcţia învățământ a elaborat un plan strategic de
dezvoltare a COACT ”Divertis” pentru anii 2020 – 2024.

Şef al Direcţiei învăţământ                                    Iulia CERTAN 
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