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Soui nr. 5%
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea O R D I N
acţiunilor de amenajare şi salubrizare
în instituţiile de învăţământ ale
municipiului Chişinău în perioada
26.0 2 .2 0 1 8 -0 6 .0 4 .2 0 1 8
în scopul menţinerii ordinii sanitare şi al amenajării teritoriului municipiului Chişinău,
în temeiul art. 29 alin. 1 lit. (i) şi art. 32 alin. 1 din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” , art. 15, art. 16 alin. (1) din Legea nr.
136 din 17.06.2016 ’’Privind statutul municipiului Chişinău” şi dispoziţiei Primarului General
interimar al municipiului Chişinău nr. 128-d din 23.02.2018 „C u privire la organizarea şi
desfăşurarea campaniei municipale ’’Curăţenie generală de primăvară” , emit următorul
ORDIN:
1.
Şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport (şe f interimar dl Musteaţă Ion, şe f d-na
Solomiţchi Veronica, şe f dna Bodrug Ala, şe f dna Strajesco Natalia, şe f dl Pavaloi Andrei),
dl A. Fleaş, şe f adjunct al D G ET S, dna Guţu Rodica, şe f secţiei management preuniversitar a
D G ETS, dna A. Monacu, specialist principal responsabil de activitatea serviciului
management preşcolar, conducătorii instituţiilor de învăţământ general:
1.1. Vor m obiliza colectivele de pedagogi şi elevi la acţiunile de salubrizare şi
amenajare a terenurilor aferente instituţiilor de învăţământ, la reparaţia şi
amenajarea terenurilor de jo acă ale grădiniţelor şi vor efectua următoarele
măsuri:
- vor indica persoanele responsabile de activitatea dată, termenii realizării
acţiunilor elaborate, indicate în anexa;
- evacuarea frunzişului şi a deşeurilor de pe teritoriile instituţiilor de
învăţământ;
- salubrizarea şi amenajarea spaţiilor verzi, plantarea florilor şi altor plante
decorative, pomilor, arborilor, arbuştilor fiind aprovizionate cu ajutorul
Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi, tel. 24-27-25, 24-44-93;
1.2. Vor exercita permanent controlul asupra realizării în instituţiile subordonate a
măsurilor de salubrizare a terenurilor sportive şi celor obişnuite, a drumurilor,
trotuarelor, gardurilor, subsolurilor etc.;
1.3. Vor asigura cu mijloace necesare bunul mers al acţiunilor;
1.4. Vor prezenta la D G ET S către 5 aprilie 2018 darea de seamă despre totalurile
realizării măsurilor de salubrizare.

2. Se instituie com isia de organizare şi de desfăşurare a acţiunilor de salubrizare în
următoarea componenta:
dl A. Fleaş, şe f adjunct al D G ETS, preşedintele comisiei,
Strajesco Natalia - şe f al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sl. Centru, membru al
comisiei,
Musteaţă Ion - şe f interimar al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sl. Botanica, membru al
comisiei,
Solomiţchi Veronica - şe f al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sl. Buiucani, membru al
comisiei,
Pavaloi Andrei - şe f al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sl. Râşcani, membru al comisiei,
Bodrug A la - şe f al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sl. Ciocana, membru al comisiei,
Guţu Rodica - şefa secţiei management preuniversitar, membru al comisiei,
A. Monacu - specialist principal serviciului management preşcolar, membru al comisiei,
T. Stolpeaga - inginer, secţia ER C a D G ET S, membru al comisiei,
A. Dabija - inginer, secţia ERC a D G ETS, membru al comisiei.
3. Com isia va efectua controale săptămânale (informînd săptămânal conducerea
D G ETS).
4. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

T. Stolpeaga,
022-235173

Plan de acţiuni a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
privind organizarea campaniei de primăvara în vederea
amenajării şi protecţiei naturii pe anul 2018

N/r

M asurile planificate

1.

A elabora ordinul privind organizarea campaniei
şi aprobarea grupului responsabil de organizarea
şi conducerea campaniei
A face bilanţul lucrărilor efectuate săptămânal
(vineri)

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Amenajare şi salubrizare teritoriilor instituţiilor
de învăţământ preşcolar, preuniversitar şi
extraşcolar
A efectua curăţirea şi sădirea pomilor, arborilor,
arbuştilor
A amenaja preluze, a repara şi a vopsi gardurile,
băncile şi scaunele din curţile instituţiilor de
învăţământ.
A repara inventarul sportiv şi a amenaja
terenurile sportive şi cele de jo c în şcoli şi
grădiniţe
A face ordinea cuvenită în parcuri şi scuare în
coordonare cu Asociaţia de gospodăria spaţiilor
verzi şi Preturilor din sectoarele mun. Chişinău :
parcul “ Alunelul” (fost Kuibâşev)
- parcul Dendrariu

Termenul
de executare
06.03.2018

vineri

2 3 .0 2 -0 6 .0 4
martie-aprilie
martie-aprilie

martie-aprilie

T. Stolpeaga,
A. Dabija

A. Fleaş
conducătorii instituţiilor de
învăţământ
Şefii D ETS, conducătorii
instituţiilor de învăţământ
Şefii D ETS, conducătorii
instituţiilor de învăţământ,
L. Hîncu, A. Monacu

lic. “N.Dadiani”
lic. „Ion şi Doina AldeaTeodorovici” ,
lic. “N .G ogol” ,
“ S.Haret”
lic. „V. Vasilache” ,
lic. “ Gh.Asachi” ,
“M .Eliade”
lic. „E. Alistar” , „L.
Rebreanu” , „T.
Vladimirescu”
lic. “ Iu. Haşdeu”
lic. “ B.P.Haşdeu”
lic. „D acia” ,
lic. “ I.Creangă” ,
„M . Basarab” ,
gimnaziul nr. 86

grădina publică “ Ştefan cel Mare”

parcul V alea Trandafirilor

parcul Râşcani (fost Glavan)

- parcul V alea Morilor

Şef adjunct

A. Fleaş

martie-aprilie

scuarul Catedralei

-

Responsabili

Fleas Alexandru
9

