
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

 D E C I Z I E  
                                                                                                                                proiect 

 

din  06  martie 2020        nr. 1/10 

 

Cu privire la odihna 

şi întremarea sănătăţii 

copiilor în sezonul estival 2020. 

 

În temeiul art. 4(2)  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, art. 

19, 43(s) din Legea privind administrația publică  locală nr. 436/2006, Codul Educației nr.152 

din 17.07.2014, Regulamentul „Cu privire la funcţionarea taberei de odihnă şi întremarea 

sănătăţii copiilor şi adolescenţilor” aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 377 din 

21.05.2009,  în scopul bunei organizări a odihnei copiilor în sezonul estival 2020, Consiliul 

raional Cimişlia  

DECIDE: 

1. Se aprobă lista taberelor staţionare din raion în număr de 2(două). (Anexa nr. 1). 

1.1  Se aprobă schema de încadrare a personalului taberei „Izvoraş” s. Zloţi în număr de 23 

unități.(Anexa nr. 2). 

1.2  Se aprobă  componența comisiei raionale pentru organizarea și monitorizarea odihnei și 

întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020. (Anexa nr. 3) 

1.3  Se aprobă perioada de activitate a taberei de odihnă pentru copii și adolescenți 

„Izvoraș” s. Zloți în sezonul estival 2020. (Anexa nr. 4) 

1.4  Se aprobă planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea odihnei și întremării 

sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020. (Anexa nr. 5) 

1.5  Se aprobă preţul de 1500 lei, cu plata de 20% (300 lei) pentru un bilet de odihnă în 

tabăra de odihnă „ Izvoraş”  din s. Zloţi, pentru persoanele fizice și juridice din raionul 

Cimișlia. 

1.6  Se aprobă pentru fiecare schimb cota de 10 % din bilete gratuite pentru copii din 

familiile socialmente vulnerabile. 

1.7 Se aprobă durata de 10 zile a unui schimb în tabăra de odihnă „Izvoraș” s. Zloți. 

2. Dna Capcelea Ludmila, director al Centrului Medicilor de Familie Cimişlia, va numi 

lucrătorii medicali în tabăra de odihnă „ Izvoraş” din s. Zloţi, cu deplasarea la locul de 

destinaţie pe întreaga perioadă de funcţionare a taberei. 

3. Se recomandă Inspectoratului de Poliţie Cimișlia să asigure monitorizarea pazei şi 

ordinei publice în timpul de noapte în taberele de odihnă staţionare.  



 

 

4. Se recomandă Centrului de Sănătate Publică Cimișlia să monitorizeze starea sanitaro – 

epidemiologică şi securitatea sănătăţii copiilor. 

5. Direcția Învățămînt General de comun acord cu Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei, managerii școlari, APL de nivelul I  și II, organizațiile sindicale vor asigura 

selectarea copiilor care se vor odihni din contul bugetului raional și a bugetului de stat. 

6. Direcţia Învăţămînt General Cimişlia: 

o Va desemna prin ordin persoana responsabilă de organizarea odihnei și întremării 

sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020 . 

o Va selecta și angaja personalul de deservire a taberei pînă la 01.06.2020. 

o Va asigura selectarea, completarea și instruirea personalului didactic care va 

activa pe toată perioada de odihnă de la 15.06.2020 pînă la 12.08.2020. 

o De comun cu APL de nivelul doi va asigura lucrările de pregătire a taberei de 

odihnă „Izvoraș” s. Zloți pînă la 10 iunie 2020. 

o Va monitoriza procesul educațional desfășurat în taberele de odihnă și întremarea 

sănătății copiilor și adolescenților pe toată perioada estivală 2020. 

o Va oglindi desfășurarea odihnei de vară a copiilor în presa scrisă și electronică. 

7. Personalul taberei va beneficia de cazare şi alimentare gratuită. 

8. Se propune Administrațiilor instituțiilor de învățămînt, APL de nivelul I, agenților 

economici să organizeze odihna de vară a copiilor în taberele cu sejur de zi, prin 

procurarea biletelor la tabăra de odihnă „Izvoraș” s. Zloți cu prețul de 1500 lei pentru 

elevi cu rezultate performante și copii din familiile defavorizate. 

9. Plata pentru examenul medical al personalului taberei va fi achitat din mijloacele 

financiare prevăzute pentru întreținerea taberei. 

10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Jucovscaia Polina, 

vicepreşedinte al raionului. 

11. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a Consiliului 

raional Cimișlia. 

 

Preşedintele şedinţei   

 

Secretarul consiliului raional      V. Spînu   

 

Coordonat: 
Președintele raionului, Mihail Olărescu;                                                  _____________ 

  Avizat de:                                                                                                                              

Vicepreşedintele raionului, Polina Jucovscaia;                                        _____________                                           

Secretarul Consiliului, Vasile Spînu;                                                        _____________ 

Jurist, Anatolie Casap;                                                                              _____________ 

Proiect elaborat de:   

Șef,  Direcţia Invăţămînt General, Mihail Popescu;                                  _____________                                   

 



 

 

                                                                                                         

    Anexa nr. 1 

la proiectul de decizie al Consiliului Raional Cimișlia 

Nr. ___/___ din ________________2020  

 

 

1. Tabere staţionare. 

 

Raionul Tabăra de 

odihnă 

Localitatea Fondator Nr. de 

copii într-

un schimb 

Nr. 

de 

zile 

 

 

Nr. de 

schimburi / 

total de copii 

Cimişlia „ Izvoraş” Zloţi Consiliul 

Raional 

Cimişlia 

120 10 5/600 

Cimişlia „ El-Şadai” Cimişlia Organizaţia 

obştească     

„ El-Şadai” 

110 5 7/770 

TOTAL    230  12/1370 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

         Secretarul Consiliului raional                                                                     Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Anexa nr. 2 

la proiectul deciziei Consiliului Raional Cimișlia 

Nr. ___/___ din ________________2020 

 

 

 

Schema 

de încadrare a personalului taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii  „ Izvoraş” s. Zloţi 

 raionul Cimişlia pentru sezonul estival 2020. 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea funcţiei Numărul de 

lucrători 

Notă 

1 Director al taberei 1  

2 Medic 0.25   

3 Asistentă medicală 1  

4 Infermieră 0.25  

5 Educători 12  

9 Maşinist pentru spălat lengeria 1  

10 Deridicătoare în încaperile taberei 5  

11 Măturător 1,5  

12 Lăcătuş 0,5  

13 Electrician 0,5  

 total 23.0  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Secretarul Consiliului raional                                                               Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

                                                                                                          Anexa nr. 3 

la proiectul deciziei Consiliului Raional Cimișlia 

Nr. ___/___ din ________________2020  

 

 

 

 

 

Componența  

nominală a comisiei raionale pentru organizarea și monitorizarea  

odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020 

 

 

 

 

                                            Președintele comisiei: 

• Jucovscaia Polina, vicepreședinte al raionului; 

                  Vicepreședinte al comisiei: 

• Popescu Mihail, șef, Direcția Învățământ General; 

                       Secretarul comisiei: 

• Dobrioglo Olga,sef de sectie, Direcția Învățământ General; 

                      Membrii comisiei: 

• Motroi Mihail -  șef, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cimișlia; 

• Capcelea Ludmila -  director, IMSP CS Cimișlia; 

• Doni Oleg -  comisar șef, Inspectoratul de Poliție Cimișlia; 

• Stan Galina - președintele CR Cimișlia al SEȘ; 

• Pascari Tamara -  șef, Centrul Sănătate Publică Hîncești; 

• Gorban Olga – șef, Direcția Finanțe Cimișlia. 

• Tarlev Mircea  - șef, Secția Raională pentru Siguranța Alimentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Secretarul Consiliului raional                                                          Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                  Anexa nr. 4 

                                                                                   la proiectul deciziei Consiliului Raional 

Cimișlia 

Nr. ___/___ din ________________2020  

 

 

 

 

 

Perioada  

activității taberei de odihnă pentru copii și adolescenți „Izvoraș”  

s. Zloți în sezonul estival 2020. 

 

 

 

 

Schimb Început Nr. de zile Sfîrşit Notă 

I 15.06.2020 10 25.06.2020  

II 27.06.2020 10 07.07.2020  

III 09.07.2020 10 19.07.2020  

IV 21.07.2020 10 31.07.2020  

V 02.08.2020 10 12.08.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                           Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                       Anexa nr. 5 

la proiectul Deciziei Consiliului Raional Cimișlia 

Nr. ___/___ din ________________2020 

 

 

                      Planul de acţiuni 

                             privind organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi  

                                                           adolescenţilor în sezonul estival 2020 

 

Nr. Denumirea acţiunilor Termeni de realizare Responsabil 

1. Elaborarea devizului de cheltuieli pentru 

efectuarea reparaţiei curente a edificiilor 

 februarie 2020 Direcția Dezvoltare 

Teritorială și Construcții. 

2. Efectuarea reparaţiei curente a taberei. 

Pregătirea taberei către sezonul estival. 

Aprilie- mai 2020 Serviciul construcții și 

devize 

3.  Desfăşurarea concursului pentru 

selectarea agentului economic care va 

efectua reparaţia taberei. 

Aprilie  2020 Şef DÎG 

Direcția Dezvoltare 

Teritorială și Construcții. 

4. Desfăşurarea şedinţei de lucru cu 

managerii instituţiilor de învăţămînt pe 

problema organizării odihnei, întremării 

sănătăţii copiilor.  

Mai 2020 Şef DÎG 

5. Recepţionarea taberelor pentru copii (din 

cadrul raionului) la componenta pregătirii 

pentru activitate.  

10 iunie 2020 Comisia raională, serviciile 

abilitate 

6. Selectarea şi completarea taberei cu 

personal didactic, medical şi de 

deservire. 

Pe parcursul lunii 

mai 

Şef DÎG,  

Pascari Tamara, șef, 

Centrul de medicină 

publică Hîncești. 

7. Desfăşurarea seminarelor de instruire cu 

toate categoriile de personal. 

La început de 

schimb 

DÎG, CSP 

Directorul taberei 

8. Determinarea categoriilor de copii care 

se vor odihni din contul bugetului raional 

şi repartizarea biletelor în instituții. 

Comercializarea biletelor de odihnă 

agenţilor economici, persoanelor fizice. 

iunie-iulie 2020 DÎG, DASF, APL 

9. Pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei pentru 

alimentaţia copiilor. 

aprilie Direcția Învățământ 

General 

10. Asigurarea educatorilor cu materiale 

didactico-metodice , rechizite de birou 

necesare, inventar sportiv. 

 iunie 2020 DÎG 

Directorul taberei  

11. Asigurarea taberei cu medicamente 

conform cerinţelor. 

 iunie 2020 Şef DÎG 

Directorul taberei 

12. Verificarea condiţiilor de asigurare a 

securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor, de 

respectarea a cerinţelor sanitaro-igienice 

şi regimul de alimentaţie 

În decursul 

sezonului estival 

Comisia raională, 

Serviciile abilitate 

13. Asigurarea respectării prevederii 

ordinului ME nr. 77 din 22.02.2013 

(organizarea activităţilor de prevenire a 

Pe parcursul 

sezonului estival 

Educatorii 

Directorul taberei 

DÎG 



violenţei faţă de copii, abuz sau 

neglijare) 

14. Monitorizarea aprovizionării taberelor cu 

medicamente necesare, supravegherea 

situaţiei sanitaro-epidemiologice în 

perioada pregătirii şi funcţionării 

taberelor de odihnă. 

Pe parcursul 

sezonului estival 

CMF, CSP, DÎG 

15. Încheierea contractelor cu agenţii 

economici ce deservesc tabăra de odihnă 

„Izvoraş”. 

 Mai 2020 Direcția Învățământ 

General 

16. Monitorizarea procesului de alimentație a 

copiilor în tabără. 

În decursul 

sezonului estival 

DÎG 

CSP 

17. Acordarea ajutorului practic la 

organizarea odihnei şi întremării sănătăţii 

copiilor în taberele de sejur 

Pe perioada 

funcţionării 

DÎG, CSP 

18. Monitorizarea desfăşurării odihnei şi 

întremării sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor în conformitate cu 

Programul  de organizare a odihnei 

copiilor din raion în sezonul estival 2020 

Pe parcursul 

sezonului estival 

Comisia raională 

19. Organizarea întîlnirii copiilor cu 

colaboratorii IPR a poliţiei rutiere. 

Pe perioada 

funcţionării 

CPR 

20. Organizarea activităţii în tabără a 

cercurilor Centrului raional de Creaţie a 

Copiilor şi adolescenţilor 

Pe parcursul 

sezonului estival 

Conducătorii de cerc 

21. Totalizarea desfăşurării odihnei de vară a 

copiilor 

 August 2020 Comisia raională 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                            Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 



  

 

 

 

 

Notă informativă 

 

la proiectul deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr. ___/___ din ____________2020 

 

Cu privire la odihna şi 

întremarea sănătăţii copiilor 

în sezonul estival 2020. 

 

În vara anului 2020 pe teritoriul raionului vor funcţiona două tabere staţionare dintre care: 

- Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii „Izvoraş” s. Zloţi, fondator Consiliul Raional 

Cimişlia 5 schimburi, 600 copii. 

- Tabăra „El-Şadai” or. Cimişlia – 7 schimburi, 770 copii. 

Un schimb în tabăra „Izvoraş” s. Zloţi va avea durată de 10 zile, şi „ El- Şadai” cîte 5 zile. 

Preţul de cost al unui bilet de odihnă în tabăra de odihnă „ Izvoraş” s. Zloţi va constitui 

1500 lei care prevede cheltuielili pentru: 

1. Remunerarea muncii, contribuţiile de asigurare sociale şi de stat obligatorie 195 lei 

(elev schimb). 

2. Alimentarea  - 90 lei/copil zilnic,  pentru 10 zile. 

3. Plata mărfurilor şi serviciilor,  procurărilor - 405 lei pentru un copil, perioada de 10 zile. 

Biletele de odihnă din bugetul raionului vor fi repartizate instituțiilor educaționale conform 

numărului de copii de vîrsta şcolară (pînă la 16 ani). 

Din costul de 1500 lei al unui bilet de odihnă persoanele vor plăti 20% ce constituie  300 

lei, iar 10% din numărul biletelor vor fi repartizate pentru copii din familiile socialmente 

vulnerabile, copiilor cu rezultate exepţionale la învăţătură, activitate extracurs şi sport.  

Centru Medicilor de Familie Cimişlia va numi un lucrător medical în tabăra de odihnă 

„Izvoraş” s. Zloţi pe toată perioada funcţionării ei. Inspectoratul raional de poliţie va 

monitoriza paza şi ordinea publică în timpul de noapte în taberele staţionare. 

Direcția Învățământ General Cimișlia va angaja directorul taberei, personalul didactic şi 

auxiliar conform cerinţelor Regulamentului şi va monitoriza activitatea tuturor taberelor pe 

parcursul funcţionării lor. 

Întru monitorizarea pregătirii  și funcționării taberelor a fost instituită comisia raională și a 

fost elaborat planul de acțiuni pentru organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății 

copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020.  

Taberele de odihnă se preconizează  să fie pregătite pentru sezonul estival la data de 

08.06.2020, conform proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la organizarea odihnei de 

vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020”. 

 

 

 

 

 

 

        Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia                                    Popescu Mihail 


