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ORDIN
Cu privire la punerea în aplicare
a deciziei C onsiliului de adm inistraţie
al DGETS
în conform itate cu decizia Consiliului de adm inistraţie al DG ETS nr. 12/3
din 21.11.2018, em it prezentul ORDIN:
1. D irecţia educaţie şi tineret (dna S.Butuc-Canaţui):
1.1. va conlucra cu directorii taberelor din subordine, precum şi din teritoriu
asupra necesităţii de adaptare a unor încăperi în taberele de odihnă pentru
organizarea odihnei de vară a copiilor cu dizabilităţi şi a însoţitorilor acestora;
1.2. va organiza traininguri în luna mai în vederea instruirii cadrelor didactice
pentru activitate în tabere;
1.3. va elabora proiectul deciziei Consiliului m unicipal C hişinău „Cu privire la
organizarea întrem ării şi odihnei elevilor în vara anului 2018” în term en de
până la 15.02.2019;
1.4. va adresa dem ersuri APL privitor la interzicerea funcţionării în preajm a
taberelor de odihnă a gheretelor ce com ercializează băuturi alcoolice şi produse
de tutungerie;
1.5. va adresa dem ersuri organelor ierarhic superioare cu privire la salarizarea
corespunzătoare a şefilor taberelor cu sejur de zi, alocarea m ijloacelor
financiare pentru pregătirea taberelor cu sejur de zi în vederea procurării
inventarului tare si moale.
2. Şefii D irecţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare (dl I.M usteaţă, dl
A .Pavaloi, dna V .Surdu, dna N .Strajesco, dna V .Solom iţchi) vor ţine la un
control strict calitatea alim entaţiei în taberele cu sejur de zi şi cele din afara
oraşului.
3. D irecţia educaţie şi tineret (dna S.B utuc-Canaţui), D ETS din sectoare (dl
I.M usteaţă, dl A .Pavaloi, dna V .Surdu, dna N .Strajesco, dna V.Solom iţchi):
3.1. vor aproba m odalitatea privind organizarea/desfăşurarea odihnei de vară
cu stabilirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi rigorilor aferente evidenţei,
m onitorizării şi raportării m odului de valorificare a biletelor de odihnă şi
utilizare a m ijloacelor financiare;
3.2. vor solicita indicarea pe biletele de odihnă a preţului deplin al acestora şi a
preţului redus care urm ează a fi achitat de către beneficiarii sejurului,
?

instituirea şi asigurarea funcţionării m ăsurilor de control aferente procesului de
evidentă a circulaţiei biletelor de odihnă;
3.3. vor asigura încasarea m ijloacelor băneşti din contul com ercializării foilor
de odihnă prin interm ediul instituţiilor financiare;
3.4. vor m onitoriza asigurarea unei alim entaţii calitative, raţionale, echilibrate
cu acoperirea norm elor energetice, respectându-se norm ele stabilite;
3.5. vor m onitoriza dotarea cabinetelor m edicale cu utilaj m edical şi
m edicam entele necesare pentru asistenţa de urgenţă;
3.6. vor m onitoriza asigurarea corespunderii suprafeţei încăperilor pentru un
copil conform norm elor sanitare.
4. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt sunt responsabili de realizarea calitativă,
prezentarea în term en şi respectarea pronosticului de desfăşurare a odihnei de
vară a copiilor.
5. R esponsabilitatea pentru realizarea prevederilor prezentului ordin revine
dnei R .Stratulat, specialist principal/m etodist, direcţia educaţie şi tineret în
cadrul D G ETS, şefilor DETS din sectoare, directorilor instituţiilor de
învăţăm ânt.
6. Controlul realizării prezentei decizii revine dnei A liona Coropceanu, şe f
adjunct al DG ETS.
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