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ORDIN
Cu privire la organizarea odihnei de vară
a elevilor şi asigurarea securităţii vieţii
şi sănătăţii copiilor în taberele de odihnă
în sezonul estival 2018
/\

In baza dispoziţiei primarului general interimar al municipiului Chişinău
nr. 226-d din 10.04.18 „Cu privire la organizarea întremării şi odihnei elevilor
în vara anului 2018”, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a odihnei
copiilor, asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor în taberele de odihnă, se
emite următorul ORDIN:
1. Se permite deschiderea taberelor cu sejur de zi, cu începere de la 04
iunie 2018, cu durata de 15 zile (se exclud zilele de sâmbătă şi duminică).
2. Se permite deschiderea taberelor din afara oraşului, cu începere de la
01 iunie 2018, după un grafic individual.
3. Se stabileşte că planul activităţilor în taberele cu sejur de zi, a
taberelor din afara oraşului va fi coordonat cu DETS din sector şi aprobat de
DGETS până la data de 22.05.2018.
4. Direcţia educaţie şi tineret în cadrul DGETS (dna S.Canaţui):
4.1. va evalua iniţial pregătirea taberelor din afara oraşului în termen de
până la 19.05.2018, informând până la 25.05.2018 Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
4.2. va desfăşura seminarele instructive pentru directorii de tabere şi
lucrătorii medicali din tabere pe parcursul lunii mai, în comun cu Direcţia
Sănătăţii şi Centrul Municipal de Sănătate Publică;
4.3. va elabora graficele de funcţionare a taberelor, actele de evaluare
ale taberelor, materialele metodice pentru funcţionarea taberelor;
4.4. va elibera biletele de odihnă în taberele din afara oraşului în urma
licitaţiilor publice în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea odihnei de vară cu stabilirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi

rigorilor aferente evidenţei, monitorizării şi raportării modului de valorificare a
biletelor de odihnă şi utilizare a mijloacelor financiare.
5. Şefii DETS sectorul Centru (dna N.Strajesco), sectorul Botanica (dl
I.Musteaţă):
5.1. vor pregăti şi vor asigura, în perioada estivală 2018, funcţionarea
taberelor de odihnă: „Cireşarii” - pentru copiii din sectorul Centru, inclusiv
instituţiile aflate la autogestiune, copiii din Gimnaziul-intemat nr. 3 şi cei aflaţi la
evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, „Poieniţa
veselă” - pentru copiii din sectorul Botanica, inclusiv insituţiile din suburbii şi
cele aflate la autogestiune, „Alunelul” - pentru copiii din sectoarele municipiului
Chişinău şi cei aflaţi la evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor
copilului;
5.2. vor crea condiţii favorabile de muncă pentru personalul angajat;
5.3. vor da start activităţii taberei „Cireşarii” pentru copiii din Gimnaziulintemat nr. 3 şi pentm copiii aflaţi la evidenţa Direcţiei municipale pentm
protecţia drepturilor copilului de la data de 01 iunie 2018;
5.4. vor stabili durata unui schimb de 12 zile în taberele de odihnă
„Poieniţa veselă” şi „Alunelul”;
5.5. vor stabili activitatea cu program non-stop în tabăra de odihnă
„Cireşarii” pentru copiii din Gimnaziul-intemat nr. 3.
6. Şefii DETS din sectoare (dnii I.Musteaţă, A.Pavaloi, dnele A.Bodmg,
N.Strajesco, V.Solomiţchi), direcţia educaţie şi tineret în cadrul DGETS (dna
S.Canaţui):
6.1. vor constitui comisii intersectoriale de evaluare a pregătirii taberelor de
toate tipurile în termen de până la 04.05.2018;
6.2. vor ţine la control pregătirea şi funcţionarea taberelor de odihnă în
perioada estivală 2018;
6.3. de
comun acord cu organeleprotecţiei copilului, muncii,
antiincendiare, antiepidemiologice vor efectua permanent controale ale
taberelor în vederea verificării stării de lucruri la capitolul dat.
7. Directorii de tabere:
7.1. vor familiariza personalul taberelor cu:
- regulamentul intern de funcţionarea taberei;
- regulile de securitate a vieţii şi sănătăţii copiilor (contrasemnătură);
- regulile securităţii antiincendiare (contrasemnătură);
- cerinţele igienei muncii;
7.2. vor angaja personalul didactic şi tehnic calificat după susţinerea
examenului medical;
7.3. vor angaja personalul cantinei după susţinerea instmirii conform
programei igienice;
7.4. vor informa copiii despre obligativitatea de a se prezenta în taberele
din afatra oraşului în I-a zi a schimbului până la orele 10.00, având cu sine:

biletul de odihnă, copia certificatului de naştere, certificatul medical forma
027/e, obiecte de igienă personală, haine pentru activităţi sportive şi bazin de
apă, chipiu etc.;
7.5. vor pregăti echipele şi vor contribui la organizarea şi desfăşurarea
concursului municipal „Starturi vesele”;
7.6. vor prezenta informaţia solicitată echipelor de evaluare;
7.7. vor prezenta la DGETS, până la 27 aprilie curent, listele angajaţilor
taberelor cu sejur în 5 exemplare conform cerinţelor CMSP.
8. Contabilităţile centralizate ale DGETS, Direcţiilor educaţie, tineret
şi sport din sectoare, a instituţiilor aflate la autonomie financiară vor duce
evidenţa strictă a respectării devizului de cheltuieli pentru funcţionarea
taberelor.
9. Se permite DGETS, Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare
modificarea întemeiată a numărului de copii în schimb, coordonând preventiv
cu administraţia taberelor din afara orarului.
10. Se stabileşte că părinţii vor achita 20% din costul biletului.
11. Se eliberează gratuit bilete pentru copiii din familii numeroase (3 şi
mai mulţi copii), din familii monoparentale, din familii în care cel puţin unul din
părinţi este cu disabilităţi, invalid sau pensionar, pentru copiii aflaţi sub
tutelă/curatelă, plasaţi în servicii de tip familial sau în centre de plasament
temporar, pentru copiii pedagogilor, pentru cei cu performanţe la învăţătură sau
învingătorilor la olimpiade/competiţii sportive, pentru copiii ai căror părinţi sunt
participanţi la conflictele militare, participanţi la lichidarea urmărilor catastrofei
din Cemobâl, copiii solicitanţilor de azil, refugiaţilor recunoscuţi în Republica
Moldova, beneficiarilor de protecţie umanitară şi persoanelor cărora li s-a
recunoscut statutul de apatrid, pentru copiii cu disabilităţi şi însoţitorii lor. Aceşti
copii vor fi cazaţi în taberele din afara oraşului şi cele cu sejur de zi în baza
procesului-verbal despre condiţiile de trai ale elevului, la care se anexează unul
din următoarele documente:
■certificatul despre componenţa familiei, decizia de instituire a tutelei;
■certificatul despre gradul de invaliditate al copilului sau părinţilor;
■ legitimaţia despre participarea unuia dintre părinţi la conflictele militare,
lichidarea urmărilor catastrofei din Cemobâl;
* certificatul despre activitatea în calitate de pedagog, confirmarea privind
performanţele la învăţătură/sport etc.
12. Se stabileşte că:
12.1. elevii din şcolile de tip internat pot beneficia de bilete gratuite pe
parcursul întregului sezon estival 2018;
12.2.copiii pedagogilor, elevii cu performanţe la învăţătură, învingători la
olimpiade/competiţii sportive, copiii ai căror părinţi sunt participanţi la conflictele
militare sau participanţi la lichidarea urmărilor catastrofei din Cemobâl, pot
beneficia de bilete gratuite pentru un singur schimb şi, la solicitare, cu o plată
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parţială în mărime de 20 la sută din preţul biletului, în limita numărului de bilete
disponibile, prevăzut în prezenta decizie.
13. Contabilitatea centralizată a DGETS (dna T.Popova), contabilităţile
DETS din sectoare (dnele M.Calaida, L.Badiuc, V.Cocol, N.Bularga, N.Jeman):
13.1. vor aloca surse financiare pentru susţinerea examenului medical al
lucrătorilor în taberele cu sejur de zi din subordine în baza contractului încheiat
cu Centrul Municipal de Sănătate Publică;
13.2. vor respecta prevederile Raportului 2016/7 „Auditul procesului de
organizare şi desfăşurare a odihnei şi întremării sănătăţii copiilor în sezonul
estival”, aprobat prin dispoziţia PMC nr. 988-d din 06.09.2016.
14. Contabilitatea centralizată a DGETS (dna T.Popova) va achita
transportul pe traseul Chişinău - Vadul lui Vodă - taberele din Vadul lui Vodă Chişinău în sumă de 5000 (cinci mii) lei pe tot parcursul sezonului estival 2018.
15. Se desemnează responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin
dl A.Fleaş, şef adjunct al DGETS, dna S.Canaţui, şef interimar direcţia educaţie
şi tineret în cadrul DGETS, dl I.Musteaţă, şef interimar, dl A.Pavaloi, dnele
N.Strajesco, A.Bodrug, V.Solomiţchi, şefi ai DETS din sectoare.

R.Stratulat, 022-232333

