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ORDIN
05.06.2019 Nr.108

Cu privire la orgarizarea odihnei de yard a elevilor
qi asigurarea securitdtii vietii gi sdnitS{ii copiilor in
taberele de odihnd in sezonul estival 2018

inbazadispoziliei Primarului general al municipiului Chigindu nr.226-d
din 10.04.2018 ,,Cu privire la organizarea intremdrii qi odihnei elevilor in
vara anului 2018", ordinul DGETS municipiul Chigindu nr.652 din
08.05.2018 ,,Cu privire la organizarea odihnei de vard" a elevilor qi asigurarea
vielii gi sandtd{ii copiilor in taberele de odihnd in sezonul estival 2018" gi

ordinul DGETS nr.801 din 05.06.2018 "Cu privire la repartizareabiletelor in
taberele de odihnd in sezonul estival 2018" in scopul bunei organizdri gi

desfrqurdri a odihnei copiilor se emite urmdtorul O R D I N :

1. Se permite deschiderea taberei cu sejur de zi (liceul teoretic George
Meniuc" gi gimnaziul "Ion Luca caragiale" incepdnd cu 04.06.2018, cu
durata de 15 zile (se exclud zilele de sdmbdtd gi duminicd).

2. Directorii taberelor cu sejur de zi:
2.1.vor familiariza personalul taberei cu:
- regulamentul intern de func{ionare a taberei;
- regulile de securitate avie{ii qi sdndt6{ii copiilor (contrasemndturd);
- regulile securitdlii antiincendiare (contrasemndturd);
- cerin{ele igienei muncii.
2.2. vor angaja personal didactic qi tehnic calificat dupd sus{inerea

examenului medical;
2.3. vor informa copiii despre obligativitatea de a se prezenta in tabere in I-a
zi a schimbului pdnd la orele 10.00, av6nd cu sine: biletul de odihn6, copia
certificatului de naqtere, certificatul medical forma 027\e, obiecte de igieni
personald, haine pentru activitelii sportive gi bazin de apd, chipiu etc.;

3. Directorii institutiilor de invd{dmAnt:
- vor desemna prin ordin persoana responsabilS de repartizarea

biletelor de odihnd in taberele din afara oraqului;
- vor prezenta la contabilitatea centralizatS a Direc{iei educalie,

tineret gi sport sectorul Rdqcani listele beneficiarilor de bilete de



odihnd cu cererea aprobatd de director qi documentele necesare
in original (buletinul qi certificatul de naqtere).

4. Se elibereazd, gratuit bilete pentru copiii din familii numeroase (3 qi mai
mul1i copii), din familii monoparentale, din familii in care cel pulin unul
din pdrin{ii este cu disabilitdti, invalid sau pensionar, pentru copiii afla[i
sub tutel5/curateld,, plasali in servicii de tip familial sau in centre de
plasament temporar, pentru copiii pedagogilor, pentur cei cu performanfe la
inv6{bturd sau invingdtorilor la olimpiade/competitrii sportive, pentru copiii
ai cSror pdrinfi sunt participanli la conflictele militare, participanli la
lichidarea urmbrilor catastrofei din Cernobdl, copiii solicitan{ilor de azil,
refugialilor recunosculi in Republica Moldova, beneficiarilor de proteclie
umanitard qi persoanelor cdrora li s-a recunoscut statutul de apatrid, pentru
copii cu disabilitd{i gi insolitorilor lor. Aceqti copii vor fi cazali in taberele
din afara oraqului gi cele cu sejur de zi in baza procesului-verbal despre
condiliile de trai ale elevului, la care se anexeazd unul din urmdtoarele
documente:

r certificat despre componenla familiei, decizia de instituire a
tutelei;

o certificatul despre gradul de invaliditate al copilului sau

pdrinlilor;
. legitimalia despre participarea unui dintre pdrinli la

conflictele militare, lichidarea urmSrilor catastrofei din
Cernobdl;

o certificatul despre activitatea in calitatea de pedagogi,

confi rmarea privind performanlele la ?nvdfdturd/sport etc.

5 . Contabilitatea centr alizati (dna N. Jeman) :

- va aloca surse financiare pentru suslinerea examenului medical
al lucrdtorior taberei cu sejur de zi (liceul teoretic "George
Meniuc" qi gimnaziul "Ion Luca Caragiale") itr baza contractului
incheiat cu Centrul Municipal de Sdndtate Publicd;

- vor respecta prevederile Raportului 201612017 "Auditoul
procesului de organizarc qi desfrqurare a odihnei gi intremirii
sdndtSjii copiilor in sezonul estival", aprobat prin dispozilia PMC
nr.988-d din 06.09 .2016;

- va conlucra cu responsabilii din instituliile de inv6!6m6nt in
vederea monitorizdrii solicitdrilor qi eliberdrii biletelor
repartizate pentru fiecare institulie, corectitudinii completdrii
dosarelor pentru biletele cu titlu gratuit gi prezentarea copiei
autentificate de cdtre directorul instituliei de inv6!5m6nt a

dosarelor pentru biletele cu titlu gratuit;
- ya asigura evidenta biletelor repartizate, conform documentele

confirmative a persoanelor responsabile de eliberarea biletelor de

odihn6.
6. Controlul indeplinirii
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