REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL

RAIONAL STRĂȘENI

DECIZIE nr. 1/
din
martie 2022
PROIECT

Cu privire la organizarea odihnei
elevilor în perioada estivală 2022
În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației nr. 152/2014, cu
modificările ulterioare, Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului, cu modificările
şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 334/2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor, cu modificările ulterioare, examinând nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată de șeful Direcției generale educație și cultură (L.
Caciuc) cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2022.
2. Se instituie Comisia raională pentru organizarea și monitorizarea odihnei de vară a
copiilor în perioada estivală 2022, în următoarea componență:
JARDAN Viorel
- preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei
------------- vicepreşedinte al raionului, vicepreşedintele Comisiei
Membrii Comisiei:
------- şef al Direcţiei generale educație și cultură
------- şef al Direcţiei finanţe
------- şef al Direcţiei generale asistență socială
------- preşedintele Consiliului interramural al Sindicatelor
------- șef al Secției construcții urbanism și infrastructura drumurilor
------- șef al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Strășeni
------- coordonator al raionului Strășeni, Centrul de Sănătate Publică Chișinău
------- comisar al Inspectoratului de poliţie Străşeni
------- şef al Secţiei Situaţii Excepţionale Străşeni
------- consilier raional
------- consilier raional.

3. Direcţia generală educație și cultură în comun cu Direcția economie și
infrastructură să asigure pregătirea materialelor și să organizeze procedura de achiziție a
biletelor de odihnă în tabere republicane, în bază de contract.
4. Direcţia finanţe să asigure conform planului, finanțarea organizării odihnei de
vară a copiilor în sezonul estival 2022, în tabere de odihnă republicane, în bază de
contract.
5. Direcţia generală educație și cultură:
- să organizeze odihna de vară a copiilor în sezonul estival 2022 în tabere de odihnă
republicane, în bază de contract;
- să informeze publicul larg referitor la biletele de odihnă disponibile;

- să coordoneze posibilitatea organizării și funcționării taberelor cu sejur de zi/ tabere de
vară, în instituţiile preuniversitare din raion, în limita alocaţiilor financiare disponibile.
6. Conducătorii instituţiilor de învăţământ să organizeze odihna elevilor în perioada
estivală în tabere cu sejur de zi, în alte tabere de odihnă din republică şi peste hotarele
ei, să organizeze excursii în rezervaţiile naturale, peisajiste şi istorice ale ţării şi alte
activităţi de timp liber, ținând cont de instrucțiunile Comisiei Naționale de Sănătate
Publică în contextul epidemiologic COVID-19.
7. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii șeful
Direcției generale educație și cultură.
8. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului.
9. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

AVIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreședinte al raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția finanțe
Direcţia economie și infrastructură

Nina RUSU

Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la organizarea
odihnei elevilor în perioada estivală 2022”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educație și cultură.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada
estivală 2022” are ca scop organizarea eficientă a odihnei, a recreerii şi întremării
copiilor/adolescenţilor în tabere de odihnă republicane în bază de contract, în timpul
vacanţei, ce contribuie semnificativ la asigurarea protecţiei eficiente a drepturilor copilului
și îmbunătăţirea stării lor de sănătate.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi
Proiectul deciziei ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2022”
prezintă un act legal pentru alocarea resurselor financiare, întru organizarea odihnei elevilor
în tabere de odihnă republicane, în bază de contract.
4. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect de decizie va necesita cheltuieli în limita mijloacelor
planificate în buget în acest scop.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2022” 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, Direcţia
generală, educație și cultură, Direcția finanțe, Direcția economie și infrastructură, secretarul
Consiliului raional. 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, pentru consultare publică.
7. Constatările 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 şi adoptare în şedinţă.

Şef al Direcţiei generale educație și cultură

INFORMAȚIE
cu privire la activitatea Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”
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
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”.
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”.
Instituţia are o capacitate de 160 copii per/schimb. În tabără s-au desfăşurat 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 din raion și de peste hotarele țării. Lucrările
au fost 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”. Blocul
dat este renovat capital. La etapa actuală necesită a fi total mobilat și consolidată baza tehnicomaterială.
Anual, în sezonul estival, tabăra oferă posibilitatea organizării odihnei a 960 copii în 6
schimburi. Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” dispune de piscină
pentru copii, terenuri de fotbal și volei, sală de sport, sală de festivități, scenă de vară, cantină
pentru 160 locuri.
Pentru ameliorarea condiţiilor de funcţionare a Centrului, s-au desfășurat următoarele lucrări:
- au fost finisate lucrările de reconstrucție capitală a fostului bloc de studii (2D);
- în perioada martie-mai 2020 au fost efectuate lucrări de reparație curentă a blocurilor pentru
organizarea odihnei copiilor;
- în toamna 2021 au fost efectuate lucrări de reparație capitală a scărilor și acoperișul terasei la
intrare în cantină (I fază);
- în luna octombrie 2021 la spălătorie a fost instalată paza departamentală;
- în perioada septembrie-decembrie 2021 tabăra a fost conectată la internet și televiziune prin cablu.
Întru pregătirea în totalitate a taberei către funcționare mai sunt necesare lucrări:
1) finisarea scărilor și anexei cantinei (faza II);
2) schimbarea a 16 ferestre la cantină;
3) asfaltarea și pavarea teritoriului;
4) reparația sistemului de iluminare de pe teritoriu;
5) reparația sistemului de iluminare a sălii de sport;
6) reparația acoperișului blocului 4;
7) reparația capitală a sistemului de canalizare în blocuri;
8) instalarea dulapurilor încorporabile;
9) procurare și instalarea unei pompe la Stația de pompare a apei;
10) instalarea la ferestre a plaselor anti-țânțari;
11) procurarea și dotarea cu mobilier;
12) schimbarea ușilor, etc
Direcția generală educație și cultură propune organizarea odihnei copiilor și adolescenților în
sezonul estival 2022 în tabere de odihnă republicane, în bază de contract, în urma efectuării
procedurii de achiziții.
Identificarea surselor financiare suplimentare pentru demararea lucrărilor de reconstrucție și
revitalizare a Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”, întru crearea
condițiilor optime de odihnă a copiilor din raion, din republică și de peste hotarele țării.
Şef al Direcţiei generale educație și cultură

