
REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

proiect
DECIZIE  nr. 

din              august  2020

Cu privire la reorganizarea Centrului de Odihnă
și Agrement pentru Copii şi Tineret „Divertis”

          În temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale  Legii nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, cu modificările ulterioare, Codul Educației nr. 152/2014,  art. 36 p.1,  art. 37 p.1,    Legii
nr. 338-XIII/1994 privind drepturile copilului, 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 a Direcţiei învăţământ,
Consiliul raional DECIDE:
    1. Se reorganizează   Centrul de Odihnă  şi Agrement pentru Copii şi Tineret „Divertis” în
Tabără de  odihnă şi  întremare a  sănătăţii  copiilor şi  adolescenţilor, în continuare Tabăra de
odihnă şi  întremare a  sănătăţii  copiilor şi  adolescenţilor „Dacia”, începând cu 01 septembrie
2020.
    2. Se aprobă Statele de personal ale Taberei de  odihnă şi  întremare a  sănătăţii  copiilor şi
adolescenților ”Dacia”, conform anexei 1.
    3. Se aprobă Statele de personal ale Taberei de  odihnă şi  întremare a  sănătăţii  copiilor şi
adolescenților ”Dacia” pentru perioada estivală, conform anexei 2.
    4. Şeful Direcţiei învăţământ (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul
instituţiei supuse reorganizării (M. Negru), în strictă conformitate cu Codul muncii al Republicii
Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerul instituţiei privind preavizarea
salariaţilor  despre  reorganizarea  Centrului  de  Odihnă   şi  Agrement  pentru  Copii  şi  Tineret
„Divertis”.
    5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ (Iu. Certan), directorului instituţiei (M. Negru)
angajarea  în  câmpul  muncii,  în  Tabăra  de   odihnă  şi   întremare  a   sănătăţii   copiilor  şi
adolescenţilor „Dacia”, a personalului care a fost în relaţii contractuale cu instituţia ce  funcţiona
până la reorganizare,  în strictă  conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.
    6.  Direcţia învăţământ (Iu. Certan), directorul  Taberei de  odihnă şi  întremare a  sănătăţii
copiilor şi  adolescenţilor ”Dacia” (M. Negru)  vor perfecta actele de constituire a instituţiei şi
vor organiza activitatea  ei  în conformitate cu Regulamentul  de funcţionare a Taberei de odihnă
şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor ”Dacia”.
   7.  Se desemnează  responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii  şeful  Direcţiei
învăţământ (Iu. Certan).
   8. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui
raionului (I. Ursu).

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                                          Ion Malic
Vicepreședinte al raionului                                                         Ion Ursu 
Direcția învățământ                                                                    Iulia Certan
Direcția finanțe                                                                          Vera Manoli  



 
Anexă 

la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr.          din       august      2020 

REGULAMENTUL
 de funcţionare a Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor

„DACIA”
I. Dispoziţii generale

 1.  Regulamentul  de  funcţionare  a  Taberei  de  odihnă  şi  întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi
adolescenţilor„Dacia” din raionul Străşeni  este elaborat în scopul reglementării activităţii acesteia.

 2. Termen utilizat în prezentul Regulament se defineşte după cum urmează: tabăra de odihnă
-  instituţie  extraşcolară  care,  prin  forme şi  metode  specifice  de  organizare  a  odihnei  copiilor  şi
adolescenţilor,  asigură  continuitatea  procesului  instructiv-educativ  şi  realizarea  standardelor
educaţionale de stat, precum şi odihna şi întremarea sănătăţii copiilor.
            3. Tabăra de odihnă este fondată prin decizia  Consiliul raional  Străşeni, în subordinea
Direcției învățămînt, fără statut de persoană jiridică.
              4. Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia” este amplasată
în imobilul proprietate a unității administrativ teritoriale de nivelul al doilea, situat  în municipiul
Străşeni, str. Drumul Scorenilor 9034/A. 
            5.  Tabăra de odihnă  activează în regim sezonier, în baza prezentului Regulament,  îşi
elaborează propriul statut, coordonat cu Direcţia  învăţământ Străşeni.
            6. Activitatea taberei  se va desfăşura în baza următoarelor principii: 

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

- principiul centrării pe nevoile beneficiarului;
- principiul centrării pe valorile general-umane, naţionale şi democratice;
- principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societăţii;
- principiul echităţii şi al nondiscriminării;
- principiul respectării drepturilor copilului şi ale omului;
- principiul diferenţierii şi individualizării demersului educaţional;
- principiul creativităţii;
- principiul unităţii educaţiei şi autoeducaţiei.

           7. Activitatea taberei va fi orientată spre realizarea următoarelor obiective:
- organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor;
- crearea  condiţiilor  pentru  dezvoltarea  capacităţilor  intelectuale,  afective  şi  volitive  ale

beneficiarului la nivelul potenţialului maxim;
- organizarea  utilă  şi  plăcută  a  timpului  liber,  în  funcţie  de  necesităţile  şi  opţiunile

beneficiarului;
- cultivarea respectului faţă de identitatea persoanei, drepturile şi libertăţile omului;
- pregătirea  copilului  pentru  a-şi  asuma  responsabilităţi  într-o  societate  liberă,  în  spiritul

tolerării diferenţelor de etnie, gen, religie, vîrstă, origine socială, stare materială etc.;
- manifestarea responsabilităţii faţă de protecţia mediului;
- promovarea unui mod de viaţă sănătos;
- asigurarea continuităţii procesului educaţional.

            8. Activitatea Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia” se
organizează în 6 schimburi. Perioada de odihnă a copiilor într-un schimb va constitui  10-12 zile.
          9. Beneficiari  sânt copiii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani din instituţiile de învăţământ din
raion. Aceştia vor fi repartizaţi în grupe conform vârstei, constituite, de regulă,  din 20-25 copii.
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II. Cerinţe faţă de activitate taberei
          10. Normele sanitario-igienice pentru funcţionarea Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii
copiilor şi adolescenţilor „Dacia” se stabilesc prin documentele reglatoare ale  Ministerului Sănătăţii
şi sânt obligatorii (Hotărârea nr.22/2005). 
          11. Nivelul de pregătire a Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor
„Dacia”   pentru activitate va fi evaluat, cu 10 zile până la începutul  sezonului estival, de către o
comisie intersectorială, constituită din  reprezentanţi ai administraţiei publice, Direcţiei învăţământ şi
serviciilor desconcentrate, aprobată  prin Dispoziţia preşedintelui raionului. Concluziile comisiei cu
referire la condiţiile de activitate vor fi inserate într-un act contrasemnat de către toţi reprezentanţii,
participanţi la evaluare.
          12. Tabăra  de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia”  va  funcţiona
în temeiul  autorizaţiei  sanitare  şi  a  permisului  actualizat  pentru fiecare  schimb,  eliberat  de către
Centrul teritorial de sănătate publică, în baza concluziilor generale ale comisiei intersectoriale.
          13.  Tabăra  de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia”  îşi desfăşoară
activitatea  în  conformitate  cu Planul  de activitate,  întocmit  pe schimburi,  coordonat  cu Consiliul
profesoral şi aprobat de directorul taberei.
          14. Consiliul raional, Direcţia învăţământ subdiviziune a Consiliului raional au următoarele
atribuţii:
            a)  selectează,  angajează,  în  termene  utile,  conform statelor  prevăzute  de  prezentul
Regulament,  remunerează  personalul  administrativ,  pedagogic  şi  de  deservire  al  taberei,  în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 
            b) asigură pregătirea taberei către începutul sezonului estival, menţinerea  condiţiilor adecvate
de activitate a acesteia pe durata tuturor schimburilor,   integritatea şi paza bunurilor materiale pe
parcursul întregului an calendaristic;
            c) aduc la cunoştinţa directorului taberei nomenclatorul şi devizul de cheltuieli, precum şi
atribuţiile funcţionale ale acestuia;
            d)  monitorizează  activitatea  taberei  şi  adoptă  decizii  de  sancţionare  şi  stimulare  a
personalului, în limita cadrului legal.

III. Managementul activităţii taberei
            15. Consiliul raional Străşeni gestionează activitatea taberei,  stabileşte  şi aprobă Statele de 
personal   ale Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenților „Dacia” .

16. Activitatea curentă a Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor  
„Dacia”  este dirijată de către director, care este numit în funcţie  prin ordinul Direcţiei învăţământ.
           17. Directorul taberei exercită următoarele atribuţii funcţionale:
            a) organizează activitatea taberei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi
planului de activitate a taberei;
            b) emite ordine cu referire la activitatea curentă a taberei,  înregistrându-le într-un registru
special;
            c) angajează personalul didactic şi auxiliar conform statelor de personal aprobate de fondator; 
            c) stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;
            d) aprobă orarul şi programul activităţilor pe interese;
            e) asigură personalului angajat condiţiile necesare de muncă;
            f) realizează instructajul personalului taberei privind respectarea tehnicii securităţii, profilaxia
accidentelor şi a traumatismului;
            g) întocmeşte orarul de muncă şi odihnă a personalului pedagogic;
            h) ţine evidenţa copiilor şi a personalului angajat;   
            j) este ordonator de credite şi organizează activitatea financiară.
           18. Directorul  Taberei  de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia”
coordonează cu Direcţia învăţământ  angajarea  personalul administrativ şi de gospodărie, medical,
pedagogic, necesar pentru pregătirea taberei cu cel mult o lună înainte de deschidere.
           19. Personalul medical (medici, asistente medicale), încadrat în activitatea taberei trebuie să
întrunească obligatoriu următoarele cerinţe:
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            a) să posede diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ superior/mediu de specialitate în
domeniu;
            b) să dispună de un stagiu minim de activitate în domeniu de 3 ani;
            c) să posede abilităţi în activităţi pediatrice practice, inclusiv în cazurile de urgenţă.
          20. Lucrătorii angajaţi la serviciu pe un termen mai mare de 2 luni, după expirarea timpului de
muncă în tabără, beneficiază, la eliberare, de compensaţie pentru concediul nefolosit: educatorilor
superiori,  educatorilor responsabili de echipe şi de activitatea cercurilor li se acordă 3 zile pentru
fiecare  lună  lucrată,  şefului  taberei,  medicului,  spălătoresei,  şefului  de  club,  bibliotecarului-şef,
instructorului-metodist  pentru  educaţie  fizică  şi  sport,  lucrătorilor  medicali  –  2  zile;  celorlalţi
lucrători ai taberei – 1,5 zile.

IV. Drepturi şi obligaţii
          21. Cadrele didactice sînt obligate:
            a) să organizeze activităţi în conformitate cu principiile şi obiectivele stipulate în prezentul
Regulament;
            b) să nu admită  propaganda şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă ori alte
activităţi incompatibile cu activitatea pedagogică;
            c) să nu tolereze şi să nu manifeste atitudini violente (sub  orice  formă) faţă de beneficiari.

         22. Beneficiarii au următoarele drepturi:
            a) la respectarea propriei identităţi şi demnităţi;
            b) la libera exprimare a opiniei;
            c) la asociere în baza comunităţii de interese;
            d) la condiţii decente de odihnă şi întremare a sănătăţii;
            e) la asistenţă medicală şi alimentaţie de calitate;
            f) la participare în activităţile culturale, artistice şi sportive organizate în tabără.
         23. Beneficiarii au următoarele obligaţii:
            a) să respecte programul de activitate al taberei;
            b) să respecte identitatea şi demnitatea celorlalte persoane;
            c) să accepte puncte de vedere diferite de ale sale;
            d) să respecte regimul de activitate al taberei şi dreptul celorlalţi la odihnă şi recreere;
            e) să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul şi bunurile materiale ale taberei;
            f) să respecte normele de securitate a vieţii, de protecţie civilă şi de protecţie a mediului
ambiant;
            g) să nu manifeste comportamente care ar prejudicia starea proprie de sănătate şi cea a altor
persoane (consum de alcool, droguri, tutun, alte substanţe).

V. Documentaţia taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „ Dacia”
 include următoarele:
            a) Actul de recepţie;
            b)  Permisul  de  funcţionare  a  Taberei  de  odihnă  şi  întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi
adolescenţilor „Dacia”;
            c) Planul de activitate al taberei;
            d) Cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
            e) Cartea de ordine cu privire la personal.

       24. Documentele ce ţin de activitatea economică şi financiară sânt următoarele:
            a) devizul de cheltuieli;
            b) lista de tarifare;
            c) actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
            d) contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
            e) Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;
            f) Registrul de inventariere a fondului bibliotecii.

VI. Costul şi modul de comercializare a biletelor de odihnă
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       25.  Costul  biletelor  de odihnă  şi  cuantumul  biletelor  gratuite  vor  fi  stabilite  prin decizia
Consiliului raioanal şi nu va depăşi costul aprobat prin  hotărârea  de Guvern.
      26. Biletele vor fi repartizate părinţilor/tutorilor în temeiul cererilor, buletinelor de  identitate şi
certificatelor de naştere ale copiilor.
      27. Vor beneficia de înlesniri la procurarea biletelor în taberele cu finanţare publică:
            a) copiii orfani şi semiorfani;
            b) copiii din familii monoparentale;
            c) copiii din familii cu venituri mici;
            d) copiii din familii numeroase;
            e) copiii aflaţi sub tutelă/curatelă;
            f) copiii plasaţi în centre de plasament temporar;
            g) copiii din familii în care ambii părinţi sînt cu disabilităţi;
            h) copiii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;
            i) copiii care au obţinut performanţe la studii sau sînt învingători la olimpiade didactice şi
extradidactice;
            j) copiii solicitanţilor de azil, refugiaţilor recunoscuţi în Republica Moldova, beneficiarilor de
protecţie umanitară şi persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova,
precum şi  copiii  din  familii  defavorizate  în  care  unul  dintre  părinţi  se  încadrează  în  categoriile
menţionate;
            l) copiii cu dizabilităţi.
      28. Direcţia învăţământ, va prezenta  lista beneficiarilor de înlesniri Consiliului raional în luna
mai, înainte de demararea sezonului estival.
      29. Modelul biletului pentru odihnă în  Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii  copiilor şi
adolescenţilor „Dacia”   este aprobat de către  Direcţia învăţământ. 
      30. Biletele de odihnă şi întremare sânt valori materiale de evidenţă strictă. Evidenţa biletelor de
odihnă şi întremare se efectuează conform legislaţiei.

VIII. Dispoziţii finale
      31. Se permite angajarea în Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor
„Dacia”  persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi cărora, conform certificatului medical, li se
permite desfăşurarea activităţii în colectivul de copii.
     32. În funcţie de cadrul didactic pot fi angajaţi doar titulari ai diplomelor de studii cu profil
pedagogic, precum şi studenţii care au finalizat cel puţin 3 ani de studii la profil pedagogic.
     33. La plasarea copiilor în tabără se va prezenta, în mod obligatoriu: 

- Copia actului de identitate/adeverinţei de naştere
- Certificat medical, model stabilit, eliberat de Centrul medicilor de familie, forma 0(27) 
- Articole de igienă personală
- Biletul de odihnă completat.

Tabăra  de  odihnă  şi  întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi  adolescenţilor  „Dacia”   se
reorganizează/lichidează prin decizia Consiliului raional.
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                                                                                                                                                                     Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr.          din          august    2020 

Statele de personal
ale Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia”

Nr.
d/o

Codul funcției Denumirea funcţiei Număr de
unități

1 E4009 Director 1
2 H6077 Șef de gospodărie 1
3 H6158 Electrician 0,5
4 H6177 Muncitor calificat (operator stația de 

epurare)
0,5

5 H6177 Muncitor calificat (operator stația de 
pompare)

0,5

6 H6177 Muncitor calificat (operator cazangeria de 
gaze)

1

7 H6185 Muncitor necalificat (îngrijitor de încăperi) 2
8 H6185 Muncitor necalificat (auxiliar) 1
9 H6185 Muncitor necalificat (măturător) 1
10 H6185 Muncitor necalificat (grădinar) 1
11 H6184 Paznic 4,5
12 H6174 Șofer (conducător auto) 0,5

Total 14,5
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                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Strășeni

 
nr.          din             august   2020 

Statele de personal
ale Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia”

pentru perioada estivală
Nr. Codul

funcției
Denumirea funcţiei Număr de

unități
I. PERSONAL DIDACTIC

1 E4020 Educator  metodist 1,0
2 E4024 Pedagog social 1,0
3 E4022 Educator 14,0
4 E4022 Educator de schimb 3,0
5 E4020 Conducător artistic 1,0
6 E4025 Acompaniator 1,0
7 E4020 Instructor sportiv 1,0
8 F6076 Animator 1,0

23,0
II PERSONAL MEDICAL

1 G6006 Medic 1,0
2 G6027 Asistentă medicală 1,0
3 G6041 Infirmier 1,0

3,0
III  PERSONAL DE ADMINISTRARE şi

DESERVIRE
1 H6123 Bucătar-șef 1,0
2 H6178 Bucătar auxiliar 1,0
3 H6179 Ajutor de bucătar 2,0
4 H6135 Administrator (soră gospodină) 1,0
5 H6160 Maşinist (spălătorie ) 2,0
6 H6185 Muncitor necalificat (îngrijitor de încăperi) 6,0
7 H6177 Muncitor calificat (operator cazangeria de 

gaze)
1,0

8 H6174 Șofer (conducător auto) 1,5
15,5

Total 41,5
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Notă informativă
la proiectul  deciziei  “Cu privire la reorganizarea Centrului de Odihnă

şi Agrement pentru Copii şi Tineret „Divertis””

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la reorganizarea Centrului  de  Odihnă  şi Agrement pentru Copii şi
Tineret  „Divertis”   a  fost   elaborat   în  conformitate  cu  art.  36,  art.  37 din  Codul  Educației  nr.
152/2014 şi în scopul asigurării continuităţii  procesului instructiv-educativ, conform  standardelor
educaţionale de stat  şi prestării serviciilor de  odihnă de calitate pentru  copii în perioada estivală.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  „Cu privire la reorganizarea Centrului  de  Odihnă  şi Agrement pentru Copii şi
Tineret „Divertis”  prevede schimbarea statului instituţiei, instituirea unei noi forme de organizare a
odihnei copiilor şi adolescenţilor, aprobarea  Regulamentului de funcţionare a Taberei de odihnă şi
întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Dacia” şi a statelor de personal.

4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului proiect deciziei nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei  „Cu privire la reorganizarea 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 vicepreședintele raionului, Direcţia învăţământ,  Direcția
finanțe,  Serviciul juridic, 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 Transparența 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 şi adoptare în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţământ                                     Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/
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