


Anexă  

la decizia nr. 23.05 din 21.03.2019 

 

PLANUL 
de organizare, desfășurare şi monitorizare a odihnei copiilor  

î n taberele de odihnă pentru copii, sezonul estival 2019 

 
Denumirea acţiunii termen responsabil 

Evaluarea taberelor de odihnă de pe teritoriul raionului, 

indiferent de forma de proprietate. 

15 aprilie – 

15 mai 

Comisia raională, 

serviciile abilitate 

Recepționarea taberelor pentru copii (de pe teritoriul raionului) 

cu semnarea Actului de recepție al taberei. 

până la 

15 mai 

Comisia raională 

Informarea Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării despre 

gradul de pregătire a taberelor de odihnă pentru copii din raion 

până la 

20 mai 

Direcția Educație 

Eliberarea autorizațiilor de funcționare a taberei de odihnă pentru 

copii 

conform actelor 

de recepție 

CNSP, Puică I. 

DRSA, Spiridonov A. 

Elaborarea Programului de organizare a odihnei copiilor  în 

sezonul estival 2019 

până la 15 mai Consiliul administrativ 

al DE 

Desfășurarea achiziției publice de procurare a serviciilor de 

organizare a odihnei copiilor în taberele staționare de odihnă 

pentru copii. 

către 15 mai Grupul de lucru de 

achiziții, Direcția 

Educație 

Încheierea contractelor de oferire a serviciilor de organizare a 

odihnei copiilor cu învingătorii licitației. 

către 01 iunie Direcția Educație 

Monitorizarea completării taberelor cu personal didactic 

calificat, asigurarea asistenței metodice şi  coordonarea lucrului 

educativ şi odihna activă a copiilor în tabere. 

la fiecare 

schimb 

Direcția Educație 

Desfășurarea seminarelor de instruire a personalului angajat  în 

taberele de odihnă în vederea organizării odihnei şi întremării 

sănătății copiilor şi adolescenților în sezonul estival. 

înainte de 

deschiderea 

sezonului 

Spiridonov A., Puică I., 

IMSP „CS Criuleni”, 

Direcția Educație 

Identificarea beneficiarilor, repartizarea şi comercializarea 

biletelor de odihna instituțiilor de învățământ conform 

Programului odihnei de vară a copiilor „Vara 2019”, organizarea 

controlului medical al beneficiarilor, colectarea confirmărilor 

pentru elevii scutiți de plată, monitorizarea completării 

schimburilor în tabere în conformitate cu contractele încheiate. 

cu 10 zile 

înainte de 

fiecare schimb 

Direcția Educație, 

Administrația 

instituțiilor de 

învățământ 

Aprobarea Planurilor de activitate al taberelor de odihnă, 

inclusiv pentru fiecare schimb. Monitorizarea activității 

educaționale în conformitate cu Regulamentul de funcționare al 

taberelor de odihnă pentru copii. Elaborarea raporturilor de 

activitate pentru fiecare schimb. 

În fiecare 

schimb 

Direcția Educație, 

Administrația 

taberelor de odihnă 

Supravegherea aprovizionării taberelor cu utilaj şi preparate 

medicamentoase. 

permanent IMSP „CS Criuleni” 

 

Monitorizarea alimentației copiilor, supravegherea calității şi 

inofensivității produselor alimentare achiziționate pentru 

alimentația echilibrată a copiilor în taberele de odihnă. 

în perioada 

schimburilor 

DRSA Spiridonov A. 

Menținerea ordinii şi securității publice în amplasamentele 

taberelor de odihnă a copiilor din raion şi asigurarea (după 

necesitate), în modul stabilit, escortării vehiculelor care vor 

transporta copiii. 

în perioada 

schimburilor 

Inspectoratul de politie 

Criuleni 

Verificarea condițiilor de asigurare a securității vieții şi sănătății 

copiilor, de respectare a cerințelor sanitar-igienice şi regimului 

de alimentație a copiilor, de asigurare cu produse alimentare, 

exercitând un control permanent şi riguros asupra calității lor. 

periodic Comisia raională 

Totalizarea desfășurării odihnei de vară a copiilor. Raportarea 

MECC. 

către 25 august Direcția Educație 

 


