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PROIECT

DECIZIE
mun.Hînceşti

din iunie 2017

nr. 04/___

Cu privire la organizarea odihnei de vară
a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017
În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a copiilor și adolescen ților
din raionul Hîncești, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 321 din
24.05.2017 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescen ților în
sezonul estival 2017, în conformitate cu art. 46 (alin.1) din Legea privind
administrația publică locală nr.436-XII din 28.12.2006, Consiliul Raional Hînce ști
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei raionale pentru organizarea
odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor (Anexa nr. 1);
2. Se aprobă Planul de acţiuni în susţinerea organizatorică-materială şi
financiară a odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul
estival 2017 (Anexa nr. 2);
3. Finanţarea odihnei de vară şi întremarea copiilor şi adolescenţilor în
taberele învingătoare în licitaţia raională se va efectua din bugetul raional,
reieşind din suma de 2277,4 mii lei şi în taberele cu sejur de zi, reieşind din
suma de 800 mii lei;
4. Direcţia Învăţămînt Hînceşti (dna V.TONU):
 va direcţiona mijloacele financiare planificate în acest scop pentru
procurarea biletelor de odihnă în taberele câştigătoare în licitaţie;
 va acorda gratuit, până la 25% din totalul biletelor procurate în taberele
de odihnă (468 foi), copiilor din 13 categorii stipulate în Hotărârea de
Guvern nr. 321 din 24.05.2017
 va comercializa doritorilor restul biletelor de odihnă cu 20% din cost,
ce constituie 342.0 mii lei, care vor fi îndreptate la majorarea
veniturilor colectate din servicii cu plată și redirecționate spre
achizionarea altor foi de odihnă;
 va finaliza, în comun cu autorităţile publice de nivelul I, lucrările de
pregătire a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor, inclusiv a celor cu sejur de zi de pe teritoriul raionului;
 va asigura, în comun cu toate stucturile abilitate, implementarea
prevederilor Planului de acțiuni în vederea organizării sezonului estival
2017;
 va monitoriza pe parcursul sezonului estival procesul educaţional în
taberele de
odihnă şi cele cu sejur de zi constituite la nivelul
urmatoarelor instituţii:

1. GM”M. Viteazul” Hânceşti
2. LT“Șt. Holban” Cărpineni
3. GM“S. Andreev” Cioara
4. GM Pogănești
5. GM Logănești
6. LT ”Dm. Cantemir” Crasnoarmeiscoe
7. LT Lăpuşna
8. GM ”A. Bunduchi” Buţeni
9. GM Negrea
10. GM ,,A.Donici ”Ciuciuleni
11. GM ” C. Tănase ”Nemțeni
12. GM ”C. Radu”Leușeni
13. GM Fundul-Galbenei
14. GM Bobeica
5. IMSP Centru de sănătate Hîncești (dna V. MUNTEANU), Centrul de
SănătatePublică (dl A. AGA) vor asigura monitorizarea aprovizionării
taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu
echipamentele medicale şi medicamentele necesare, precum şi vor efectua,
potrivit competenţelor, supravegherea sanitaro-epidemiologică a acestor
unităţi pe parcursul funcţionării lor.
6. Direcţia Finanţe (dna G.ERHAN) va asigura finanţarea mijloacelor băneşti în
limita cheltuielilor aprobate conform documentelor justificative prevăzute
spre finanţare.
7. Direcţia Învăţământ, Comisariatul raional de poliţie, Î.C.S ,,Red Union
Fenosa”, Direcția
Situaţii Excepţionale, IMSP Centru de Sănătate
Hâncești,Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei, Direcția Raională pentru siguranța Alimentelor, autorităţile publice
locale, directorii taberelor de toate tipurile vor purta responsabilitatea pentru
asigurarea vieţii şi sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în perioada funcţionării
taberelor în amplasamentele acestora şi alte locuri conform Planului de
activitate;
8. Responsabilă pentru îndeplinirea prezentei decizii se desemnează dna
Valentina TONU, șefa Direcției Învățămînt Hîncești;
9. Controlul asupra îndeplinirii prezentei deciziei se pune în sarcina dnei Vera
PATRAȘCU, vicepreședintele raionului Hîncești.
Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti
Inițiat:
Coordonat:
Elaborat:
Avizat:

______________________

Elena MORARU TOMA
Ghenadie Buza, preşedintele
raionului
Vera Patraşcu, vicepreşedintele
raionului
Valentina Tonu, Șeful Direcției
Învățămînt
Sergiu Pascal, specialist principal
(jurist) Aparatul Preşedintelui

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Hîncești
din „___” iunie 2017

Componența Nominală
a Comisiei raionale pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor şi
adolescenţilor
Preşedintele comisiei:
PATRAȘCU Vera , vicepreşedintele raionului Hînceşti
Membrii comisiei:
TONU Valentina, şefa Direcţiei Învăţământ;
CĂLUGARU Tamara, şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei;
ERHAN Galina, șefa Direcţiei Generale Finanţe;
RAȘCU Maria, şefa Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală și Drumuri;
AGA Anatolie, şeful Centrului de Sănătate Publică;
MUNTEANU Vera, șeful IMSP Centru de Sănătate Hîncești;
COJOCARU Dumitru, şeful Direcţiei raionale pentru siguranța alimentelor;
MUSTEAȚĂ Lilian , Primar de Bobeica;
EȘANU Corneliu, şeful Direcției Situaţii Excepţionale;
LUCA Lilian , șeful Inspectoratului de Poliție Hîncești; comisar principal

Secretarul
Consiliului Raional

Elena MORARU TOMA

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional
nr. 04/ din iunie _____ 2017

Plan de acţiuni
în susţinerea organizatorică- materială şi financiară a odihnei şi întremării
copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Activitatea
Elaborarea planului de acţiuni privind
procesul de organizare a odihnei copiilor la
nivel de fiecare localitate.
Instruirea elevilor cu privire la securitatea
vieţii şi sănătăţii în perioada estivală.
Desfăşurarea şedinţelor cu părinţii,
informarea despre riscurile pentru viaţa şi
sănătatea copiilor.
Responsabilizarea părinţilor cu copii în
situaţii de risc şi familiilor socialment –
vulnerabile în vederea organizării şi
supravegherii activităţii şi odihnei de vară a
copiilor prin discuţii la temă, exemple ş..
Evaluarea situaţiei în taberele de odihnă de
tip staţionar din teritoriu pentru aprecierea
posibilităţilor reale în organizarea sezonului
estival 2017.
Participarea la seminarul instructiv –
metodic cu genericul “ Eficientizarea
procesului de organizare a odihnei şi
întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor,
în perioada estivală 2017”.
Desfăşurarea şedinţei cu managerii şcolari
despre importanţa şi organizarea eficientă a
odihnei de vară.
Desfăşurarea în instituţiile de învăţământ a
ședințelor Consiliului Profesoral cu
aprobarea listei beneficiarilor de foi de
odihnă.
Desfăşurarea licitaţiei pentru achiziționarea
biletelor de odihnă
Monitorizarea 4strictă a copiilor în situaţii de
risc şi din familii socialment- vulnerabile cu
vizitarea lor săptămânală la domiciliu, în caz
de 4necesitate – elaborarea planurilor
individualizate de asistenţă.
Reactualizarea informației privind numărul
de copii orfani şi rămaşi fără îngrijire
părintească din teritoriu cu monitorizarea lor
zilnică
Distribuirea biletelor de odihnă după
numărul de copii din fiecare instituţie.
Identificarea copiilor care vor beneficia de
foi de odihnă;
Plasarea copiilor din categoriile socialvulnerabile, în caz de 4necesitate, în centrele
sociale de alternativă, respectând principiul
de rotaţie.
Desfăşurarea seminarului 4instructiv cu
recomandări metodice. Informarea
directorilor de tabere despre cadrul reglator.
Plasarea panourilor cu interdicţii în locurile

Termen

Responsabil

Prima decadă a
lunii iunie

Primarii localităţilor;
Directorul instituţiei

24.05 -31.05.17
25.05-30.05
2017
Iunie – august,
2017

Managerii şcolari;
Osipciuc V., specialist
principal DÎ
Managerii şcolari,
Diriginţii,
Colaboratori ai poliţiei
Comisia locală pentru
protecţia dreptului
copilului.
Asistentul social
comunitar

Către 13.06.2017

V. Tonu, Şefa DÎ;
A. Aga,șeful CSP

25.05.2017

Cojocaru I.,șefa Secției
MCFC

30.05. 2017

Tonu V.,
şefa DÎ
Hînceşti

Iunie,2017

Managerii şcolari

31 mai 2017

Ţurcanu Galina, șefa
SMEFP

Iunie- august 2017

Asistentul social
comunitar;
Cadrul didactic de sprijin

Iunie – august,
2017

Asistentul social
comunitar;
APL( I)

Iunie , 2017
Iunie, 2017
Iunie – august,
2017

Direcția Învățămînt
Managerii şcolari
Instituţiile şcolare, APL
(I)
APL(I) Lăpuşna,
Sărata-Galbenă,
Cărpineni, Hînceşti.
Tonu V., şefa DÎ Hînceşti

02.06.17
25.05-07.06.17

Notă

APL (I)

Anexa 3
Oferta din taberele de
odihnă

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

periculoase.
De precăutat la şedinţa comisiei pentru
protecţia drepturilor copiilor listele
potențialilor 5beneficiari.
Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii “ Ziua
Internaţională a Copilului”.
Evaluarea taberei cu sejur de zi;
Verificarea documentaţiei, bazei tehnicomateriale, stării igieno- sanitare.
Evaluarea taberei “Privighetoarea” din
Bobeica;
Verificarea documentaţiei, bazei tehnicomateriale, stării igieno- sanitare.
Verificarea categoriilor de copii din listele
beneficiarilor.
Distribuirea biletelor de odihnă,eliberate de
DÎ pentru sezonul estival 2017 în taberele de
odihnă republicane şi locale.
Colaborarea cu instituţiile de învăţământ „I.
Creangă” Chişinău, UP Tiraspol, Institutul
Naţional de Educaţie Fizică şi Sport în
vederea asigurării taberelor cu educatori.
Colectarea informaţiei despre distribuirea de
către primării a sumelor de bani la paragraful
„Odihna copiilor”.
De coordonat lista de state a taberelor tip
staţionar şi de elaborat fişele postului
conform Regulamentului cu privire la
funcţionarea taberelor.
De realizat supravegnerea sanitaroepidemiologică a funcţionării taberelor de
odihnă.
De estimat starea edificiilor de tip staţionar
şi a amplasamentelor pentru asigurarea
antiincendiară şi de monitorizat situaţia
respectivă pe parcursul întregului sezon
estival.
De asigurat , în baza Contractului cu
Reţelele electrice raionale, furnizarea
energiei nonstop taberelor create pentru
copii.
Stabilirea unui control asupra utilizării
bazinelor acvatice din localităţi.

Supravegherea păstrării ordinii publice în
localurile de noapte, baruri, discoteci, case
de cultură.
Efectuarea controalelor privind utilizarea
muncii copiilor, adolescenţilor.
De inspectat taberele în vederea evaluării
Planurilor de activitate, condiţiilor create
pentru copii.
Supravegherea organizării alimentaţiei
copiilor în grădiniţe, tabere de odihnă, tabere
cu sejur de zi.

Secretarul
Consiliului Raional

Agenţii economici
Iunie, 2017

La nivel de fiecare
primărie

01.06.2017

Primarii;
directorii educativi;
asistenţii sociali.

Începutul lui iunie

Cojocaru I.,șefa Secției
MCFC

Începutul lui iunie

Cojocaru Inga, sefa
CMCFP

Pe parcurs

Comisia raională

Iunie –august,2017

Direcția Învățămînt
Hîncești

Către 01.06.17

V.Tonu, Şefa DÎ;
Primarul de Bobeica
L.Musteață

Către 25.06.2016

Către 05.06.16
Pe parcursul
sezonului estival
Către 07.06.2016
Perioada estivală

Perioada estivală

Pe parcursul
sezonului estival

I Cojocaru, șefa CMCFP

V.Tonu,
Şefa DÎ
V.Tonu,şefa DÎ;
A.Aga,CMP;
V. Munteanu, CMF
Comisia raională pentru
organizarea odihnei și
întremării copiilor;
Eșanu Corneliu, șeful
DSE
Patronii taberelor
Beloscov Ion,șeful Î.C.S
„Red Union Fenosa”S.A.
Primarii,
Aga Anatolie, șeful
Centrului de Sănătate
Publică

Pe parcursul
sezonului estival

Inspectoratul raional de
poliţie; APL (I)

Pe parcursul
sezonului estival

Inspecţia muncii

Perioada estivală

Membrii comisiei
raionale

Pe parcursul
sezonului estival

Direcţia raională pentru
siguranţa alimentelor
(dl. Cojocaru D.);
Direcţia Sănătate Publică
(dl Aga A.)

Elena MORARU TOMA

