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ORDIN
Cu privire la realizarea pronosticului
pentru funcţionarea taberelor cu sejur de zi
în conformitate cu Planul de activitate al DGETS, a deciziei Consiliului de
administraţie a DGETS nr. 12/3 din 21.11.18, în scopul trasării căilor eficiente de
organizare a odihnei copiilor şi adolescenţilor în vara anului 2019, elaborării
proiectului deciziei Consiliului municipal Chişinău, se emite următorul ORDIN:
1. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general:
1.1.vor asigura desfăşurarea sondajului referitor la:
- numărul solicitărilor în taberele cu sejur de zi;
-necesitatea de inventar pentru asigurarea tuturor solicitărilor din partea
copiilor şi a părinţilor;
1.2. vor stabili necesitatea efectuării de lucrări pentru buna funcţionare a taberelor
cu sejur de zi şi a bunurilor necesare desfăşurării odihnei copiilor;
1.3. vor prezenta gestionarului bugetului instituţiei (DETS din sector, DGETS,
bir.22) în termen de până la 28.12.2018 rezultatele sondajului în baza cererii
părinţilor conform tabelului:
Tabere cu sejur de zi:
Sectorul

Instituţia

A dresa

Nr.
total
de copii ce se
vor odihni în tabăra cu sejur
de zi

Schim bul I

Schim bul II

2. Şefii DETS din sectoare şi directorii instituţiilor publice aflate la autonomie
financiară vor prezenta în termen de până la 04 ianuarie 2019 rezultatele
sondajelor la DGETS, bir. 22.
3. Se desemnează responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin
conducătorii instituţiilor de învăţământ, şefii DETS din sectoare, dna R.Stratulat,
specialist principal, direcţia educaţie şi tineret în cadrul DGETS.
4. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin reyM
MJiona
Coropceanu, şef adjunct al DGETS.
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