
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 173  

din 07.06.2022  

Cu privire la instituirea     
comisiei intersectoriale de 
evaluare a taberelor de odihnă 

 

     În conformitate cu art. 29), alin. (1), lit. t, alin. (2) din Legea RM nr.436 din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, a Hotărârii Guvernului RM nr.325 

din 18.05.2022 cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în 

sezonul estival 2022, circulara Ministerului Educației și Cercetării RM nr. 03/10-9/2356 

din 26.05.2022, cât şi în scopul bunei organizări a odihnei de vară a copiilor și 

adolescenților în taberele de odihnă de pe teritoriul municipiului Bălţi, - 

 

1. Se instituie comisia intersectorială pentru evaluare a taberelor de odihnă. 

 

2. Se aprobă următoarea componenţă nominală a comisiei: 

 Dubițkaia T. – viceprimar mun. Bălți, președinte 

 Dresviannicova A. – specialist principal DITS, secretar 

 Chișlari V. – medic șef ANSP Bălți 

 Dragan G. - șef serviciu interacțiune comunitară al secției securitate publică 

 Matcovschi V. -  șef adjunct Inspecția pentru Protecția Mediului, mun. Bălți 

 Ponomari E. – inspector principal ANSA 

 Fotescu V. – șef adjunct Direcția Supraveghere Tehnică Nord 

 Covaliuc E. – reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

3. Comisia va evalua nivelul de pregătire a taberelor. Rezultatul evaluării va fi 

consemnat în actul final de pregătire a taberei (anexă). 

 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului 

mun. Bălţi dnei Dubițkaia T.  

 
 

 

PRIMARUL MUN. BĂLȚI                                                                      GRIGORIȘIN  N.  

 

 

 

 

 

 



ACT final de pregătire a taberei 

1. Denumirea și tipul taberei ___________________________ 

2. Directorul taberei (nume, prenume) ____________________________________ 

3. Adresa taberei _____________________________________________________ 

4. Capacitatea taberei _________________________________________________ 

5. Nr. de schimburi ___________________________________________________ 

6. Amplasarea dormitoarelor _________________,nr. de locuri_______, nr. de locuri într-un 

dormitor _______ 

7. Asigurarea taberei cu mobilier __________, mobilier moale _________, dur _________, lenjerie 

de pat _________, ștergare _____________ 

8. Asigurarea geamurilor cu plase _____________ 

9. Organizarea regimului potabil ________________ 

10. Blocul alimentar: 

10.1. Nr. de locuri în sufragerie ________, suprafața pentru un loc_________, corespunde 

normelor _________ 

10.2. Asigurarea cu mobilier ___________ 

10.3. Completul de încăperi a ospătăriei _____________ 

10.4. Gradul de pregătire a lor ____________________ 

11. Dotarea cantinei cu utilaj, inventar, veselă: 

11.1. Frigorific ___________ 

11.2. Tehnologic___________ 

11.3. Veselă de bucătărie _____________, veselă de masă ___________ 

11.4. Inventar de tranșare ______________ 

11.5. Sistem de ventilare _________________ 

12. Asigurarea taberei cu inventar pentru igienizare __________, detergenți ___________, 

dezinfectanți ____________ 

13. Încăperile medicale, suprafața, gradul de pregătire: 

13.1. Cabinetul medical ______________ 

13.2. Izolatorul ___________, nr. de saloane __________, nr. de paturi ____________ 

13.3. Veceu cu lavoar ___________ 

14. Completarea punctului medical: 

14.1. Pansament, medicamente conform normelor (suficient/insuficient) ____________ 

14.2. Trusa pentru acordarea primului ajutor în caz de șoc __________ 

14.3. Trusa pentru acordarea primului ajutor în caz otrăviri _________ 

14.4. Cântar ___________, metru pentru măsurarea înălțimii corpului ____________ 

15. Teren sportiv: 

15.1. Amenajarea terenului sportiv__________________ 

15.2. Dotarea terenului cu inventar  ___________________ 

16. Teren de joc______________ 

17. Teren pentru containere de gunoi _______________ 

18. Completarea statelor: la blocul alimentar ___________, educatori ____________, personal 

tehnic ________, personal medical ___________, administrativ _____________ 

19. Susținerea examenului medical _______________, instrucțiuni igienice _____________ 

 

20. Decizia comisiei ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Au evaluat tabăra: 

Dubițkaia T.     ________________________ 

Dresviannicova A.    ________________________ 

Chișlari V.     ________________________ 

Dragan G.     ________________________ 

Matcovschi V.    ________________________ 

Ponomari E.     ________________________ 

Fotescu V.     ________________________ 

Covaliuc E.     ________________________  


		2022-06-07T10:08:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




