
REPUBLICA MOLDOVA                                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                         РАЙОННЫЙ СОВЕТ
            STRĂŞENI                                                                            СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             
                                                                                                                            proiect

DECIZIE  nr. 
din  22  martie 2019

Cu privire la organizarea odihnei 
elevilor în perioada estivală 2019

        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,
Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii 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, examinînd nota informativ, Consiliul raional DECIDE:

       1. Se instituie Comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei 
elevilor în perioada estivală 2019, în următoarea componență:

POPA Mihail                 - preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;
URSU Ion                      - vicepreşedinte al raionului, vicepreşedintele Comisiei;
Membrii Comisiei:
CERTAN Iulia               - şef al Direcţiei învăţământ;
MANOLI Vera              - şef al Direcţiei finanţe;
STAMATI Natalia        - şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;
PALADI Mihail            - preşedintele Consiliului interramural al Sindicatelor;
SÎRBU Nicolae             -  șef al Direcţiei economie, construcții  şi politici investiționale;
STAMATI Vsevolod    - șef al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor   Strășeni;
GRANACI Boris          - coordonator al subdiviziunii Centrul de Sănătate Publică Străşeni
MALIC Ghenadie        - comisar  al Inspectoratului de Poliţie Străşeni;
BAHNARU Victor      - șef al Instituţiei  Medico - Sanitare Publice Centrul de  Sănătate  Străşeni;
ZAHARIA Vasile        - şef al Secţiei Situaţii Excepţionale Străşeni;
AVRAM Victor           - consilier raional;
CUBE Liudmila           - consilier raional. 
                                          
       2. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2019,
conform anexei.
       3. Direcţia învăţământ (I. Certan):
- să asigure funcționalitatea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” în
perioada estivală 2019;
- să asigure organizarea odihnei în 6 schimburi a 960 copii din raion și de peste hotarele țării, în
perioada estivală 2019,  în Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”;
- să încadreze în instituţie personal didactic calificat şi auxiliar în conformitate cu cadrul legal;
- să asigure instruirea personalului didactic și auxiliar din instituție;
- să  asigure  pregătirea  materialelor  şi  desfăşurarea  licitaţiei  pentru  procurarea  produselor
alimentare;
- să monitorizeze funcţionarea taberelor cu sejur de zi în instituţiile preuniversitare din raion, în
limita alocaţiilor financiare planificate, cu susţinerea autorităţilor administraţiilor publice locale
de nivelul întîi;
- să  monitorizeze  activitatea  Centrului  din  subordine  pe  parcursul  perioadei  estivale  în
conformitate  cu Regulamentul  de organizare și  funcționare a Centrului  de odihnă și agrement
pentru copii și tineret ,,Divertis” și actele  normative în vigoare;
- să informeze publicul larg referitor la biletele de odihnă disponibile. 
     4. Direcţia economie, construcții  şi politici investiționale în comun cu Direcţia învăţămînt :



- să elaboreze devizul de cheltuieli către pregătirea pentru funcţionare a Centrului de odihnă și
agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” în sezonul estival 2019;
- să monitorizeze lucrările  de reparație  a Centrului  în vederea deschiderii  la timp a sezonului
estival;
- să finalizeze, până la 25 mai, lucrările de pregătire a Centrului, dotarea cu utilajul și inventarul
necesar.

              5. Direcţia finanţe (V. Manoli) să identifice mijloacele financiare necesare pentru crearea
condiţiilor  de  deschidere  şi  funcţionare  a  Centrului  în  conformitate  cu  prevederile  actelor
normative în vigoare.
      6. Se stabilesc cotele de repartizare a foilor de odihnă după cum urmează:

- 20 la sută din numărul total de bilete se atribuie gratuit pentru copiii orfani, semiorfani, din
familii numeroase, cu performanțe la studii;

- 20 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 30% din costul integral pentru copiii din
familiile social-vulnerabile, a profesorilor;

- 40 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 50% din costul integral;
- 10 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu plată integrală;
- 10 la sută din numărul de bilete se vor acorda copiilor de peste hotarele  țării,  în baza

acordurilor de colaborare.
  7. Se propune Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor (V. Stamati):

-  să  monitorizeze,  potrivit  competențelor,  supravegherea  calității  și  inofensivității  produselor
alimentare achiziționate pentru alimentația copiilor în taberele de odihnă și întremare a sănătății
copiilor și adolescenților.
    8. Se propune subdiviziunii Centrului de Sănătate Publică Strășeni (B. Granaci):
- să monitorizeze asigurarea cabinetelor medicale din taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii
copiilor şi adolescenţilor cu personal, medicamente şi echipamente medicale necesare, conform
actelor normative în vigoare;
-  să  efectueze  supravegherea  sanitaro-epidemiologică  în  perioada  pregătirii,  deschiderii  şi
funcţionării taberelor în sezonul estival 2019.
    9. Se propune Comisariatului de Poliţie Strășeni (Gh. Malic):
-   să  întreprindă  vizite  de  lucru,  activități  cu  copiii,   în  tabere  pe  parcursul

sezonului estival,  cu scopul asigurării  securităţii vieţii copiilor;
-  să asigure menținerea ordinii şi securității publice în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii
copiilor în perioada estivală 2019;
-  să asigure escortarea vehiculelor care vor transporta copiii în modul stabilit.

10. Se recomandă administraţiilor instituţiilor de învăţămînt să organizeze odihna elevilor în
perioada estivală (tabere cu sejur de zi, organizarea excursiilor, procurarea biletelor în tabere de
odihnă.

11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina   preşedintelui
raionului (M. Popa).
     12. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al acelor locale.

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                                               Ion  MALIC
Vicepreședinte al raionului                                                              Ion     URSU
Direcția învățămînt                                                                          Iulia   CERTAN
Direcția finanțe                                                                                Vera   MANOLI
Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului             Nicolae SÎRBU



                                                                                                                                Anexa 
       la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                           nr.           din  22 martie  2019

Planul
 de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2019

Nr. Acţiuni preconizate Termeni de
realizare

Responsabili de execuţie

1 Evaluarea și monitorizarea lucrărilor de 
pregătire Centrului de odihnă și agrement 
pentru copii și tineret ,,Divertis” pentru 
activitate în sezonul estival 2019.

martie-mai
2019

Comisia raională
 Direcţia învăţămînt
 Direcţia agricultură, dezvoltare 
economică şi a teritoriului

2 Pregătirea taberelor cu sejur de zi în 
instituțiile de învățămînt din subordine 
pentru activitate în perioada estivală 2019.

până la 30 mai
2019

Comisia raională,
Direcţia învăţămînt
Managerii de instituții

3 Monitorizarea și aprovizionarea taberelor 
cu produse alimentare de calitate în 
conformitate cu cerințele în vigoare.

până la 01
iunie 2019

Direcţia învăţămînt
Managerii de instituții

4 Asigurarea asistenței medicale  și 
aprovizionarea punctelor medicale cu   
echipament medical şi medicamentele de 
prim ajutor.

iunie-august
2019

Centrul de Sănătate Publică 
Străşeni
 Direcţia învăţământ
Administrația COACT

5 Monitorizarea și aprovizionarea taberelor 
cu utilaj și materiale antiincendiare.

mai-august
2019

Serviciului apărarea împotriva 
incendiilor                                   
Secţia Situaţii Excepţionale
Administrația COACT

6 Asigurarea instructajului asistenţilor 
medicali, cadrelor didactice și auxiliare 
privind respectarea cerințelor tehnicii 
securității în instituțiile publice pentru 
copii și tineret. 

mai-august
2019

Administrația COACT
Direcția învățămînt 
Serviciile de competență

7 Monitorizarea calității pregătirii 
alimentelor pentru copii în blocul 
alimentar al Centrului.

iunie-august
2019

Administrația COACT
Direcția învățămînt 
Serviciile de competență

8 Desfăşurarea seminarelor de instruire cu 
toate categoriile de personal din tabere

mai - august
2019

(înainte de
fiecare
schimb)

Administrația COACT
Direcția învățămînt 
Serviciile de competență.

9 Monitorizarea procesului educaţional din 
tabere. Asigurarea asistenței didactico-
metodice.

mai-august
2019

Administrația COACT
Direcția învățămînt 

10 Asigurarea repartizării biletelor de odihnă 
în conformitate cu Decizia Consiliului 
raional Strășeni 

mai-august
2019

Directorii instituţiilor
Direcţia învăţămînt
Administrația COACT



Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la organizarea

 odihnei elevilor în perioada estivală 2019”
      

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

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea   proiectului   deciziei   ,,Cu  privire  la  organizarea   odihnei  elevilor  în
perioada estivală  2019”  are  ca  scop  crearea  condiţiilor  mai  bune  pentru  întremarea
sănătăţii elevilor şi tinerilor în  perioada estivală.  

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  ,,Cu privire la organizarea  odihnei elevilor în perioada estivală
2019” prezintă  un act legal pentru alocarea resurselor financiare de întreţinere a copiilor
şi tinerilor în Centrul de Odihnă şi Agrement „ Divertis” pe perioada de funcţionalitate.

IV. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului  proiect  de  decizie  va  necesita  cheltuieli  în  limita
mijloacelor planificate în buget în acest scop.

V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul  deciziei  ,,Cu privire la organizarea  odihnei elevilor în perioada estivală
2019” se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor decizii. 

VI.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia învăţământ,
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 Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
VII. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.( 3)
din Legea integrităţii 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. 
VIII. 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 Străşeni                                       Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

