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DECIZIE nr. 5/7 
din 25 august 2017                                                                                                              

 

 ,, Privitor la executarea deciziei nr. 3/1 din 25.05.2017 ”Cu privire la  

          organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor 

                              în sezonul estival 2017”  

 
           În scopul evaluării procesului de odihnă și întremare a copiilor și adolescenților 

în sezonul estival 2017, precum și pentru începerea pregătirii infrastructurii taberelor 

de odihnă pentru sezonul 2018, având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor 

consultative  pentru probleme de  economie, buget  şi finanţe şi probleme sociale, în 

temeiul art. 43 al. (2), 46 al. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind 

Administraţia Publică Locală, Consiliul raional,  

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul, Șefului Direcției Educație Telenești, cu privire la 

desfășurarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017 (se 

anexează). 

2. Se atribuie calificativul ”bine” procesului de organizare și desfășurare a odihnei 

copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017. 

3. Se pune în sarcina Șefului Direcției Generale Educație, întreprinderea măsurilor 

ce se impun, conform competenței, pentru: 

a) identificarea acțiunilor necesare, care ar asigura întreținerea și dezvoltarea 

infrastructurii taberelor de odihnă din raion și pregătirea acestora pentru sezonul 

estival 2018, inclusiv estimarea lucrărilor şi costurilor necesare de a fi efectuate; 

b) elaborarea unui proiect de reparație capitală a unei tabere de odihnă pentru 

copii, din cele 3 existente, selectată conform principiilor fezabilității și durabilității.  

4. Executarea prezentei decizii se pune în seama șefului Direcției Educație,  şi 

şefului Direcţiei Finanţe. 

5. Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii, se pune în seama 

Vicepreședintelui raionului pentru probleme sociale. 

6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md  

şi/sau  site-ul  www.actelocale.md . 

 

 Preşedinte al şedinţei                                                                Alexandru Zară 

 

 Secretarul  

  Consiliului raional                                                                       Sergiu Lazăr 
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Anexă la decizia 

 nr. 5/___ din 25.08.2017 

RAPORT 

privitor la executarea deciziei nr. 3/1 din 25.05.2017 ”Cu privire la organizarea odihnei 

şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017” 

 În raionul Telenești au funcționat 3 tabere de odihnă:  

- Tabăra de odihnă din Mândrești, director Roșca Mitrofan. 

- Tabăra de odihnă din Crăsnășeni, director Legaci Igor 

- Tabăra de odihnă din Ordășei, director Cîrjă Maria. 

 

Conform deciziei CR Telenești, sezonul estival a început la 19 iunie 2017 și s-a 

încheiat la 05 august 2017 

Taberele au activat în 4 schimburi a câte 10 zile( informația detaliata pe schimburi se 

prezintă în tabelul nr 1anexat). 

 

Menționăm din capul locului că, pentru organizarea la nivel a odihnei de vară a 

elevilor, CR Telenești a acordat un considerabil suport financiar. 

Astfel, în toate cele 3 tabere de odihnă au fost construite foișoare, pavilioane pentru 

activități în aer liber, leagăne pentru copiii din clasele primare. 

S-a îmbunătățit substanțial și calitatea alimentației elevilor. Centrul de Medicină 

Publică a acordat suport la alcătuirea meniurilor zilnice în așa fel, încât fiecare copil să 

primească în fiecare zi minimul necesar de vitamine, minerale, proteine... 

NB!!! PENTRU COMPARAȚIE propunem Raportul despre suportul financiar 

acordat în sezonul estival din anul trecut (se prezintă în tabelul nr. 2 anexat).. 

Menționăm colaborarea foarte productivă a managerilor taberelor de odihnă cu 

serviciul de verificare a siguranței alimentelor, cu serviciul anti incendiar, cu alte servicii din 

teritoriu. 

Calitatea Planurilor de activitate și a activităților educaționale desfășurate a fost o 

preocupare permanentă a Direcției Generale Educație (monitorizare) și a managerilor 

taberelor (verificare, sprijin metodic). 

Calitatea și impactul activității taberelor de odihnă a fost o preocupare permanentă a 

Consiliului Raional (vizitele vicepreședintelui raionului și intervenția doamnei 

Furculiță Ecaterina în soluționarea problemelor de ordin social (calitatea alimentației, 

condițiile de agrement) fiind un indicator în această odine de idei. 

O atenție substanțială pe parcursul sezonului estival directorii taberelor (Legaci Igor, 

Roșca Mitrofan, Cârjă Maria) au acordat-o educației elevilor în spiritul valorilor general-

umane și naționale. În acest sens în tabere s-au desfășurat activități educative (concursuri, 

mese rotunde, discuții, ore educative, întâlniri cu oameni interesanți).  

În schimbul III al sezonului estival DGE Telenești s-a autosesizat în privința unui 

presupus caz de violență asupra unui elev în tabăra de odihnă din Crăsnășeni. 

În scopul elucidării circumstanțelor cazului semnalat și a preîntâmpinării apariției altor 

cazuri de acest fel, DGE Telenești a creat o comisie internă de examinare a cazului, a 

convocat directorii taberelor și educatorii pentru clarificarea situației respective și pentru 

excluderea aplicării violenței asupra copiilor care se odihnesc în tabere.  

Odată cu finalizarea sezonului estival, în toate taberele a avut loc procesul de 

inventariere a bunurilor și de conservare a edificiilor.   

 

Șef –adjunct  

al Direcției Generale Educație    Maria Vleju 

  



Anexa nr. 1 la  

Raportul  despre odihna de vară a copiilor și elevilor din raionul Telenești, 2017  

 

 

 

Raionul  
Nr. de  

Tabere 
Tabere 

contractate 

Copii Suma  totală alocată(lei) 
Durata sejurului 

2017 2017 

Telenești 3 
  

 

2 milioane 442 mii(total, inclusiv alimentația) /610 mii 

(alimentație) 

 

 

 

  
Ordășei 239 

 
539.3 (total, inclusiv alimentația)/150.0 (alimentație) 

 

 

4 ture x 10 zile 

  
Crăsnășeni 384 

 
672.2 (total, inclusiv alimentația)/230.0 (alimentația) 

 

 

4 ture x 10 zile 

  
Mândrești 405 

 
621.2(total, inclusiv alimentația)/230.0 (alimentație) 

 

 

 

4 ture x 10 zile 

   

1028 (inclusiv 6 copii 

care au achitat biletul 

de odihnă integral) 
 

3 x 40 zile/120 zile 

      
Menționăm, că la costul integral al unui bilet de odihnă de 1637 lei, au achitat suma respectivă 6 elevi. 

 Restul biletelor au fost distribuite și achitate parțial ( 328 lei ) în felul următor: 

Sezonul estival 2017 

N/o     Tabăra Crăsnășeni         Tabăra Mândrești          Tabăra Ordășei 

 Numărul de elevi care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit  

gratuit 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi care 

 s-au odinit  

gratuit 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi care 

 s-au odinit  

gratuit 

1 292 92 311 94 178 61 

2 Total:  384 elevi Total:  405 elevi Total:  247 elevi  

Total elevi cu achitarea parțială a costului biletului de odihnă – 781 + 6 elevi care au achitat integral. Total elevi care n-au achitat biletul  – 232 elevi. 



Anexa nr. 2 la  

Raportul  despre odihna de vară a copiilor și elevilor din raionul Telenești, 2017  

 

                                                                Raport  despre odihna de vară a copiilor și elevilor din raionul Telenești 2016 
 

Raionul  
Nr. de  

Tabere 
Tabere 

contractate 

Copii Suma  totală alocată(lei) 
Durata sejurului 

2016 2016 

Telenești 3 
  

1milion 811 mii(total, inclusiv 
alimentația) /746 000 

(alimentație) 

 

 

 

  
Ordășei 244 

541.0 (total, inclusiv 

alimentația)/190.0 (alimentație) 

 

 

4 ture x 10 zile 

  
Crăsnășeni 372 

660.0(total, inclusiv 

alimentația)/276.0 

 

 

4 ture x 10 zile 

  
Mândrești 388 

610.0(total, inclusiv 

alimentația)/280.0 

 

 

 

4 ture x 10 zile 

   
1004 (+3 = 1007) 

  

      
Menționăm că la costul integral al unui bilet de odihnă de 1535 lei,  au achitat suma respectivă 3 elevi. 

 Restul biletelor au fost distribuite și achitate parțial ( 307 lei ) în felul următor: 

Sezonul estival 2016 

N/o     Tabăra Crăsnășeni         Tabăra Mândrești          Tabăra Ordășei 

 Numărul de elevi care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit  

gratuit 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi care 

 s-au odinit  

gratuit 

Numărul de elevi 

care 

 s-au odinit cu plată 

Numărul de elevi care 

 s-au odinit  

gratuit 

1 279 93 310 78 183 61 

2 Total:  372 elevi Total:  388 elevi Total:  244 elevi  

Total elevi cu plată – 772 + 3 elevi care au achitat integral. Total elevi fără plată – 232 elevi. 



 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie nr-___  din___ 

Cu privire la analiza rezultatelor sezonului estival 2017. 

In
iț
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ru
l 

P
ro

ie
ct
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lu

i 

(1
) 

        Proiectul Deciziei cu privire la analiza rezultatelor sezonului estival 2017  a fost 

elaborat de către Direcția Generală Educație în colaborare cu managerii taberelor de 

odihnă, cu partenerii de activitate. 

R
eg

le
m

en
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re
a 

ju
ri

d
ic

 

(2
) 

Proiectul Deciziei cu privire la analiza rezultatelor sezonului estival  este elaborat  în 

conformitate cu prevederile art. art. 36,37 al Codului Educației a Republicii Moldova, 

Hotărârii Guvernului nr.334 din 23.04.2009 cu privire la Regulamentul de funcționare 

a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, cu Hotărârea 

Guvernului privind organizarea odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2017,  cu 

Decizia CR Telenești nr. 3/1 din 25 mai 2017 ”Cu privire la organizarea odihnei și 

întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017” în cele trei 

tabere de odihnă din raion (Crăsnășeni, Ordășei, Mîndrești), cu Planul de acțiuni al 

DGE Telenești privind organizarea odihnei de vară a copiilor și elevilor. 

S
co
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u
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(3
) 

Scopul proiectului de decizie este să asigure :  

- Transparența utilizării surselor financiare destinate organizării activității de 

întremare a sănătății și a odihnei copiilor și a elevilor în sezonul estival; 

- Argumentarea importanței organizării odihnei și a întremării sănătății copiilor și 

elevilor în sezonul estival; 

- Asigurarea păstrării partimoniului taberelor de odihnă pe parcursul întregului 

an calendaristic. 

A
rg

u
m

en
ta

re
a 

(4
) 

Odihna și sănătatea elevilor în vacanța de vară este o sarcină importantă atât a 

părinților, cât și a statului, reprezentat prin organele de resort.  

Cea mai bună formă de organizare a odihnei elevilor în perioada estivală este odihna 

în taberele specializate 

Organizarea odihnei în tabere specializate este argumentată prin: 

1. Necesitatea asigurării unui proces educațional calificat; 

2. Asigurarea protecției vieții și a sănătății copiilor în perioada estivală; 

3.  Asigurarea alimentației corecte, sănătoase a copiilor în scopul întremării 

sănătății lor și a pregătirii către noul an școlar; 

4. Stimularea elevilor care au înregistrat performanțe la învățătură și în alte 

activități școlare; 

5. Asigurarea accesului elevilor din familii defavorizate, a copiilor cu CES la 

activitățile de întremare și odihnă în sezonul estival. 



A
n
al

za
 

(5
) 

      Anexa 1 la Nota informativă ilustrează impactul organizării sezonului estival 2017: 

beneficiarii serviciilor oferite de cele 3 tabere s-au bucurat de condiții îmbunătățite 

față de anii trecuți: în toate cele 3 tabere s-a procurat echipament sportiv nou, lengerie 

de pat, mobilă de calitate înaltă. La tabăra din Mândrești s-a renovat capital 

amfiteatrul, același lucru s-a realizat la tabăra Crăsnășeni. În toate cele 3 tabere au 

fost contsruite foișoare, pavilioane pentru activități în aer liber, leagăne pentu copii 

din clasele mici. 

Terenurile sportive au fost renovate, marcate,echipate cu cele necesare.  

Îmbunătățirea infrastructurii taberelor de odihnă, dar și a calității alimentației elevilor 

a condus la activități educative cu un impact benefic asupra sănătății elevilor: 

competiții sportive (menționăm meciul amical de fotbal între elevii din taberele 

Mândrești și Crăsnășeni), activități artistice (concursuri pentru cel mai bun interpret 

de muzică populară, expoziții de lucrări artistice, compoziții floristice etc). 
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(6
) 

Sezonul estival 2017 a fost organizat la un înalt nivel eucativ, grație alocărilor 

financiare sporite. 

Acest lucru poate fi demonstrat prin compararea alocărilor din anul în curs și anul 

trecut (a se compara anexele 1 și 2 la Nota informativă).  

A treia parte dintre beneficiarii de odihnă au fost elevi cu performanțe la învățătură și 

alte activități școlare, copii cu CES, din familii vulnerabile. Ei au beneficiat de bilete 

gratuite, costul integral al întreținerii lor fiind de 404 mii 339 lei. 

Considerăm o practică foarte bună, în beneficiul copiilor și a adolescenților, 

parteneriatul dintre instituțiile educaționale și Consiliul Raional Telenești privind 

susținerea domeniului educație. 

 

 

 

 

 

Șef –adjunct  

al Direcției Generale Educație    Maria Vleju 
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