
 

 

 

 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT TINERET ŞI SPORT NISPORENI 

MD- 6401. or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2 

email :  directianisp@gmail.com 

 
      DISPOZIŢIA 

nr.  509  din 23 iunie 2022 

 

Cu privire la organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea odihnei 

copiilor şi adolescenţilor în sezonul estiva,l 2022  

                         
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.325 din 18 mai 2022 

„Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022”, a Hotărârii 

Guvernului nr. 334/2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și 

întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, având ca temei Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 638 din 

12.08. 2016 Cu referire la normativele regimului alimentar al copiilor, în contextul  Dispoziţiei nr. 61 din 

16 iunie 2022 a preşedintelui raionului Nisporeni „Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare” şi a 

Deciziei nr. 4/1 din 21 iunie 2022 a Consiliului de Administraţie a DÎTS Nisporeni „Cu privire la 

organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022”, în scopul reglementării procesului 

de organizare și desfășurare a odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival -

2022, 

 

D I  S P U N: 

 

1. A organiza şi desfăşura odihna copiilor în tabere cu sejur de zi, deschise în instituţiile de    

              învățământ  din raionul Nisporeni, conform anexei 1; 

 

2. Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni și conducătorii instituțiilor școlare din instituțiile     

             sus-nominalizate,  vor asigura respectarea criteriilor de acordare a biletelor de odihnă în taberele cu  

             sejur de zi, conform criteriilor indicate în actul normativ; 

 

3. Întru organizarea și desfășurarea programului de odihnă al taberelor cu sejur de zi directorii  

             instituţiilor de învăţământ  vor asigura: 

           - condiții de securitate a vieții  și sănătății copiilor în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică,   

              Direcția de Siguranță a Alimentelor, Centrul de Sănătate Nisporeni; 

          -  alimentarea copiilor conform standardelor și normativelor stabilite în actul normativ, exercitând un       

             control permanent și riguros asupra   calităţii şi siguranţei produselor alimentare achiziţionate; 

 

4. Responsabilitatea de selectarea, completarea şi instruirea personalului didactic, implicate în     

        taberele cu  sejur de zi se atribuie conducătorilor instituției de învățământ; 

5. Directorii instituțiilor educaționale nominalizate vor propune Consiliilor de Administraţie spre   

              aprobare:   

-Regulamentul de funcţionare a taberei cu sejur de zi  

-Programul activităţilor educaționale pe 10 zile; 

-Lista copiilor care vor beneficia de bilete în  tabăra cu sejur de zi; 

-Programul de buget conform resurselor financiare alocate; 

 -Programul de acțiuni, orientat spre securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în 

perioada aflării lor în tabără; 

 

 6.        Se atribuie dnei Apostu Tatiana, specialist principal, atribuţiile de monitorizare a repartizării  

           alocaţiilor   bugetare, precum şi valorificarea resurselor alocate; 
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7. Se deleagă dnei Guţu Viorica, specialist principal, Serviciul Resurse Umane,  responsabilitatea  

monitorizării corectitudinii angajării personalului implicat în administrarea şi deservirea taberei cu sejur de 

zi; 

 

8.  Se deleagă responsabilitatea organizării şi monitorizării procesului educaţional în taberele cu sejur de zi 

dlui Lungu Valeriu, specialist principal, SPEM; 

 

9. Executarea prezentei Dispoziţii se pune în seama dnei Marian Rodica, şef adjunct, DÎTS Nisporeni.. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Șef direcție                     Nina STERPU 
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