REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHE,I
MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,'fel: +373 235 22058,22650,
Fax: +373 235 20662,
e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md
proiect

DECIZIA Nr.5/

din
Cu privire la odihna

iunie 2022

qi intremarea sdn6t6[ii

copiilor in sezonul eslival2022
In temeiul art. 4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrative nr. 435- XVI din 28.12.2006,
art. 43 alin (1) lit.s) din Legea privind administra(ia publicd locale nr. 436- XVI din 28. 12.2006, Codul Educalieinr.52
din 17 .07 .2014, art.l0, l18-126 Codul Administrativ nr.11612018, Regulamentului ,,Cu privire la func{ionarea taberei de
odihni gi intremarea s6n[tdfii copiilor gi adolescen{ilor" aprobat prin ordinul Ministerului Educa}iei nr. 3]l din
21 .05.2009, Hotiririi Guvernului R. Moldova nr.325 din 18.05.2022 cu privire la organizarea odihnei copiilor Ei
adolescenlilor in sezonul estival 2020, in scopul bunei organizdri a odihnei copiilor in sezonul estival 2022, Consiliul
Raional C)rhei:

DECIDE:
l.Se aprobd componenta Comisiei raionale pentru organizarca qi monitorizarea odihnei qi intremdrii sAnAtAIii
copiilor gi adolescentilor in sezonul estival2022. (Anexa nr. 1).
2.Se aprobd perioada activitS{ii taberei de odihna pentru copii si adolescenli ,,Miori1a", s. Ivancea in sezonul
estival2022. (Anexa nr. 2).
3.Se aproba planul de ac{iuni privind organizarea;i deslZqurarea odihnei qi intremdrii sdndtdlii copiilor gi
adolescenfilor in sezonul estival 2022. (Anexanr.3).
4.Se aprobd preful de 1800 lei, cu plata de 20 Yo (360 lei) pentru un bilet de odihn[ in tabdra de odihnd ,,Miori1a"
s. Ivancea, pentru persoanele fizice qi juridice din raionul Orhei.
5.Se aprob6, pentru fiecare schimb, cota de 25 % din biletele gratuite pentru copiii din familiile socialmente
vulnerabile.
6.Se aprobd alimentarea copiilor prin serviciu catering, care va constitui 50% din prelul biletului.
7.Se aprob[ durata de 7 zlle a unui schimb in tabdra de odihnS,,Miorita" s. Ivancea.
8.Se recomandS:

noapte in tab6rd.
exploatare a taberei

.

securitatea sdn[t6(ii copiilor.
9.Directia Generald Educalie(dna S.Mustovici):
) va desemna prin ordin persoana responsabilS de organizarea odihnei gi intremdrii sAnAlAtii copiilor gi adolesccntilor
in sezonul estival 2022;
D va selecta si angaja personalul de deservire a taberei pdnd la 02.06.2022;
) va asigura selectarea, complelarea gi instruirea personalului didactic care va activa pc toatd perioada de odihnd, dc
\a06.06.2022 pdnd la 10.06,2022;
F va asigura ftnalizarea lucrdrilor de pregdtire a taberei de odihnd,,Miorita", s. Ivancea pilndla02.06.2022;
} va monitoriza procesul educalional deslbgurat in tabf,ri pe toat6 perioada estivald2022.
l0.Personalul taberei va beneficia de cazare gi alimenta{ie gratuita.
l l.Plata pentru examenul medical al personalului taberei va fi achitatd din mijloacele financiare prevdzute pentru
intrelinerea taberei.
12. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judccdtoria Orhei in termen
de 30 zile de la publicare in condiliile codului administrativ.
l3.Vicepregedintele raionului d-na Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate cducalie, asistenfd social6,
sdndtate publicd, culturS, tineret qi spor-t (preqedinte dl.A.Capb[tut) vor asigura controlul executdrii prezentci Decizii.
Pregedintele qedinlei
Secretarul Consiliului Raional
Coordonat:

Yizat:

D.Turcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc .' vicepregedintele raionului
M.Cravcenco vicepregedintele raionului
S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
- qef, Direclia Generald Finan{e
S.Mustovici - Eef Direcjia General6 Educa{ie

G.Colun

M.Bdtrincea sef,ServiciulJuridic

Elaborat:S.Mustovici

Scrghci Caraman

Anexa nr.1

la decizia Consiliului raiona

nr. din

iunie 2022

COMPONENTA
nominald a Comisiei pentru organizarea odihnei, intremdrii copiilor gi adolescenlilor in
sezonul estival 2022.

1. Irina Bogaciuc

Vicepre;edintele raionului, PreEedintele Comisiei

2. IonBolboceanu

Medic-qef Sanitar de Stat, medic-qef Centru de Sdndtate Publica Orhei,
Vicepre;edintele Comisiei

3. Maria Obadd

Specialist principal DGIJ Orhei, Secretarul Comisiei.

Membrii Comisiei:

4.

Silvia Mustovici

$ef Direclie Generald Educalie Orhei

5.

Alexei Capbatut

Consilicr raional, pregedintclc comisiei consultative de specialitate
educalie, asisten![ sociald, sdndtate publicS, culturd, tineret gi sport.

6.

Gabriela Minzdtean

$ef Direclie Generald Asistenld Sociald qi Proteclia Familiei.

7. Iurie Lupacescu

$ef IMPS Centrul de S[nltate nr.1 Orhei

8. Simion Bolan

Pregedinte Consiliul Raional al FSE$

9. Iulian

$ef Direclia Situalii Exceplionale Orhei

Singereanu

10. Lilian Chirila

Secretarul Consiliului raional

$ef Direclia Raionald pentru Siguranla Alimentelor Orhei

Serghei Caraman

Anexa nr. 2
La decizia Consiliului Raional Orhei
nr.5l din i,lnie 2022

PERIOADA
activitlfii taberei de odihni pentru copii qi adolescen{i "Miorila"
s. Ivancea

in sezonul estival 2022

Schimb

Inceput

Nr. de zile

SfArsit

Noti

1

2

4

5

I

13.06.2022
23.06.2022
03.07.2022

3
7

II
III

Secretarul Consiliului

7
7

19.06.2022
29.06.2022
09.07.2022

Serghei Caraman

Anexa nr.3
La decizia consiliului raional

Nr.5/ din

PLANT]L

iunie2022

privind organizarea si desffisurarea odihnei si intremlrii
s5nItl{ii copiilor gi adolescenfilor in sezonul estival 2022

de ac{iuni

Nr

2
J

4

5

6

Responsabil

de realizare

)

I
I

Termen

Denumirea actiunilor

d/o

3

Elaborarea devizului de cheltuieli pentru efectuarea reparafiei
curente a edificiilor.
Efectuarea repara{iei curente a taberei.
Pregitirea taberei de cdtre sezonul estival
Des{bgurarea concursului pcntru selectarea agentului economic
care va efectua repara{ia taberei.

Deslbgurarea qedinlei de lucru cu managerii institu(iilor de
invilimdnt pe problema organizlrii odihnei, intremdrii s[n[t6!ii
copiilor.
Receplionarea taberelor pentru copii (din cadrul raionului) la
componcnla pregdtirii pcntru activitatc.
Selectarea qi completarea taberei cu personal didactic, medical
qi de deservire.

4

DGE

Aprilie -mai 2022
Mai2022

DGE
dircctor

Mai2022

DGE
DGE

Mai2022
05 iunic 2022
Pe

parcursul lunii
mai

M. Obadd
Comisia CR
Director
DGE
IMPS, Centrul de Sdndtate

nr. l, Orhei
Director tabf,rl

7

DeslEqurarea seminarelor de instruire cu toate categoriile de
personal.
Determinarea categoriilor de copii care se vor odihni din contul

8

bugetului raional ;i

9

economici, persoanelor hzice.
Pregf,tirea Si desftsurarea licitatiei pentru alimentatia copiilor

l0

institufii.Comercializarea

Asigurarea educatorilor

repartizarea biletelor

bilctelor de odihnd

cu

in
agen[ilor

materiale didactico-metodicc,

rechizite dc birou necesarc. invcntar sportiv.

l1

Asigurarea taberei cu medicamentc conform cerintelor

t2

Verificarea condiliilor de asigurare a securitdlii vielii qi sanatalii
copiilor, de respectarea cerinfelor sanitaro-igienice Ei regimul de
alimenta{ie.

l3

t4

l5
16

l7
18

Asigurarca respect[rii prevederii ordinului Ml], cu privire la
organizarea activi6lilor de prcvcnirc a violenlci fa(d dc copii,
abuz sau negliiare.

Monitorizarea aproviziondrii tabcrclor cu medicamente
necesare, supravegherea situaliei sanitaro-epidemiologice in
perioada pregdtirii qi func{iondrii taberelor de odihn6.
Incheierea contractelor cu agenfii economici ce deservesc tab6ra
de odihnf, "Miorita" s. Ivancea.

Asigurarea taberei cu produse alimentare calitative
Monitorizarea desftqurdrii odihnei Ei intremdrii sdndtSlii copiilor
Ei adolescenlilor in conformitate cu Programul de organizare a
odihnei copiilor din raion in sezonul estival2022.
Organizarea intdlnirii copiilor cu colaboratorii IPR a poliliei
rutiere, SSE.

l9

Organizarea activitSlii in tabdrd a CCC qi CRCTII.

20

'l-otalizarea desldgurdrii odihnei de vard a copiilor

Secretarul Consiliului Raional

La inceput
de schimb

Membrii comisiei

lunie 2022

DGE

Mai2022

Grupul dc lucru DGE

DGII

06 iunie 2022

Director
DGE,

08 iunie2022

in decursul
sezonului estival

Dircctor
Comisia de monitorizare

Dircctor

Pe parcursul

I)GI]

sczonului cstival

Dircctor

Pe parcursul
sezonului estival

Comisia de monitorizare
director

Pdnd la 31 mai

DGE,
Director

2022
In decursul
sezonului estival
Pc parcursul

sczonului cstival
Pe perioada

function6rii
Pe parcursul

Comisia dc monitorizare
Comisia de monitorizare
Director
IPR, SSE
DGE, director,centre de

sezonului estival
18 iulie 2022

Sergiu Caraman

creatie

Director
DGE

Nota informativd
la proiectul ,,Cu privire la organizarea taberei de odihnd
?ntremare a sanati{ii copiilor in sezonul estival2022"

;i

I. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului;i finalitl{ile urmlrite
Proiectul Deciziei a fost realizat in conformitate cu Codul Educaliei nr. 152 din 17
iulie 2014; Legea nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului;
Hotdrdrea Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2A09 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului de funclionare a taberelor de odihna;i intremare a slndtdlii copiilor qi
adolescenlilor

" ;Hotdrirea Guvernului nr. 325 din 18.05.2A22.

II. Principalele prevederi

ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Proiectul deciziei prevede :
- aprobarea Planului de acliuni ?ntru asigurarea pregdtirii Taberei de odihnd ,,Miori1a"
din s.Ivancea in termeni stabilili qi creirii condiliilor optime de funclionalitate pentru
intreaga perioadd estivali 2022, inclusiv asigurarea qi respectarea normelor
sanitaro-igienice qi securitAlii alimentare.
- instituirea Comisiei Raionale pentru monitorizarea orgarizdrii odihnei elevilor in
perioada estivalS 2022.
- cotele de repafiizare a foilor de odihnd.

III. Fundamentarea economico-financiari
Cheltuielile pentru implementarea deciziei vor
planificate in buget in acest scop.

fi

efectuate

in limita mijloacelor

IV. Impactul proiectului
Buna preg6tire a Taberei de odihnl Ei intremare a sindtdlii copiilor ,,Miorifa"din
s.Ivancea va contribui la:
- crearea condiliilor optime in tabdrd , pentru odihna qi intremarea sdnltafii copiilor,
prevenirea situaliilor de risc pentru via{a qi sindtatea lor;
- organizarea odihnei qi intremarea sdndt5lii elevilor cu respectarea normelor
igienico-sanitare qi alimentare;
- crearea condifiilor pentru dezvoltarea capacitS{ilor intelectuale, afective ;i volitive
ale elevilor qi asigurarea continuitilii procesului educativ prin organizarea
activit6lilor voca{ionale;
- tab5ra va activa ?n 3 schimburi, cu un contingent total de 450 elevi din instituliile
de ?nvd{dm6nt din raionul Orhei.

$ef DGE

dU

Sivia MUSTOVICI

