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D E C I Z I E   nr. 1-10 

        din 29   martie 2019 

Cu privire la măsurile de organizare 

şi desfăşurare a odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2019 

 În conformitate  cu art.43 (al.2) al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006 şi art. 136 (7) al  Codului Educaţiei al Republicii Moldova în scopul organizării şi 

desfăşurării eficiente a odihnei  şi întremării sănătăţii elevilor în sezonul estival 2019, Consiliul 

Raional DECIDE: 

 I.  Direcţia  Învăţământ: 

1.1. Va organiza, începînd cu 10 iunie pînă la  12 iulie 2019 odihna a 400 elevi în 3 schimburi la 

Tabăra de odihnă pentru copii „Dumbrava”. 

1.2. Va asigura prezenţa copiilor în termenele de activitate a taberei.  

II. Direcţia  Finanţe (dl.Prisăcari Iu.) va aloca 702 520 lei pentru procurarea biletelor la tabăra de 

odihnă pentru copii „Dumbrava”. 

III. Filiala Şoldăneşti a SA ”Red-Nord” (dl. Pozdîrcă A.) în perioada funcţionării taberei va 

întreprinde măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a acesteia cu energie electrică. 

IV. Unitatea teritorial Administrativă  Centrul de Sănătate Publică Șoldănești (dl.Grosu V.) va 

efectua dezinfectarea încăperilor, utilajului, rezervoarelor de apă de pe teritoriul taberei. 

V. Subdiviziunea teritorială pentru  Siguranţa Alimentelor (dl. Prodan Gh. ) va asigura respectarea 

normelor sanitare şi va verifica calitatea produselor alimentare pentru copiii din tabăra de odihnă. 

VI. IMSP   Centrul de Sănătate Șoldănești (dl.Balanici C.) va asigura tabăra cu lucrător medical şi 

va efectua controlul sănătăţii copiilor şi a lucrătorilor taberei. 

VII. Inspectoratul raional de poliţie  Șoldănești va asigura ordinea publică în tabără prin instituirea 

unui post de poliţie pentru toată perioada de activitate a taberei și escortarea, în modul stabilit, a 

vehiculelor care vor transporta copiii și adolescenții 

VIII. Se stabileşte costul unui bilet de odihnă în tabăra „Dumbrava” 1756,30 lei pentru 10 zile. 

8.1.  100 bilete de odihnă  gratuit   se vor elibera pentru copiii din familiile defavorizate, familiile 

monoparentale, familiile cu 3 şi mai mulţi copii, copiilor aflaţi sub tutelă/curatelă, copiilor plasaţi 

în serviciu de tip familial, copiii din familii în care ambii părinţi sunt pensionari, copiii din familii 

în care ambii părinţi sunt cu dizabilităţi, copiii orfani, copiilor veteranilor războiului de pe Nistru, 

copiilor care au obținut performanțe la studii sau învingători la olimpiadele școlare și extrașcolare;     

8.2. cu 10% din preţ: 200 bilete  din totalul biletelor vor fi eliberate la preţul de 175,63  lei. 

8.3. cu 20%  din preţ: 100 bilete  din totalul biletelor de odihnă vor fi eliberate la preţul de 351,26 

lei. 

IX. Se recomandă primăriilor să procure suplimentar nu mai puţin de 2 bilete în fiecare schimb 

pentru copiii din familii socialmente-vulnerabile şi copiii orfani din teritoriu. 

X. A permite Direcţiei  Finanţe (dl.Prisăcari Iu.)  şi Direcţiei  Învăţământ (dl. N. Mîndru) 

modificarea costului  unui bilet de odihnă în tabăra „Dumbrava”  pentru 10 zile în conformitate cu  

modificările efectuate   prin Hotărârea Guvernului RM. 

XI. De permis Direcției Învățământ realizarea  biletelor  cu preţ integral, în afara celor finanţate de 

la bugetul Consiliului raional, tuturor solicitanţilor. 

XII. Asigurarea  executării prezentei decizii se pune pe seama dnei Rotundu Svetlana,   

preşedintele raionului.                                                     

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 
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Notă informativă 

la proiectul de decizie  

Cu privire la  măsurile de organizare şi desfăşurare a odihnei de vară a elevilor în 

sezonul estival 2019 

 

 

 

Şef  Direcţia Învăţământ , N. Mîndru 
 

1.Denumirea  autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional „Cu privire la  măsurile de organizare şi 

desfăşurare a odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2019”  

a fost elaborat de către Direcția Învățământ. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Articolul 136, alineatul (7), al Codului educației prevede prevede că ”elevii și 

studenții din instituțiile de învățământ beneficiază de protecție și asistență socială și 

medicală în condițiile legii”. Reieșind din aceste prevederi   și  în scopul organizării 

şi desfăşurării eficiente a odihnei  şi întremării sănătăţii elevilor în sezonul estival 

2019  se planifică a organiza  în tabăra de odihnă „Dumbrava” 3 schimburi (în total 

400 elevi). Implementarea acestui proiect va duce la îmbunătățirea stării de sănătate  

a copiilor. 

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației cu legislația Uniunii Europene 

Acttul  normativ nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

  Proiectul menționat se referă la organizarea odihnei de vară și întremarea sănătății   

copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019. Repartizarea biletelor gratuit se 

efectuiază conform Hotărârii Guvernului RM: 25 % gratuit conform categoriilor de 

copii indicate. 

5.Fundametarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare în conformitate cu  

bugetul planificat pentru anul 2019.  Conform Hotărârii Guvernului nr 285 din 

04.04.2018 costul unei zile de odihnă pentru un copil este 175,63 lei. În total este 

necesară suma de 702 520 lei pentru procurarea biletelor la tabăra de odihnă pentru 

copii „Dumbrava”. Anual Guvernul RM modifică prin hotărâre costul  unei zile de 

odihnă pentru un copil. Respectiv se va  modifica și suma necesară pentru odihna în 

tabăra  de odihnă pentru copii ”Dumbrava”. 

6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte 


