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Cu privire la organizarea odihnei copiilor 

și adolescenților în sezonul estival 2022 

---------------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 12 din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 127), cu modificările 

ulterioare, și al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și alte autorități administrative 

centrale, în parteneriat cu  Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, 

Casa Națională de Asigurări Sociale: 

1) vor finaliza, până la 30 mai 2022, lucrările de pregătire a taberelor de 

odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, iar a celor cu sejur de zi 

– până la 1 iunie 2022, dotându-le cu inventarul și utilajul necesar; 

2) vor întreprinde măsurile necesare pentru extinderea în continuare a rețelei 

de tabere de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților; 

3) vor monitoriza desfășurarea odihnei pentru copii și adolescenți în sezonul 

estival 2022. 
 

2. Finanțarea taberelor de vară pentru copii și adolescenți se va efectua din 

bugetul de stat, sumele plătite de părinți și resursele alocate de către întreprinderi, 

organizații și asociații, urmând ca autoritățile fiecărei unități administrativ-

teritoriale să stabilească prețurile biletelor în taberele de odihnă și întremare a 

sănătății copiilor și adolescenților din teritoriul administrat, în conformitate cu 

prevederile punctului 5. 
 

3. Casa Națională de Asigurări Sociale, în limitele sumei aprobate în 

transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 

2022, va asigura achiziționarea serviciilor de organizare a odihnei și întremare a 
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sănătății copiilor și adolescenților (bilete în tabere de odihnă) în perioada de vară 

a anului 2022. Biletele achiziționate de către Casa Națională de Asigurări Sociale 

vor fi repartizate Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care, la 

rândul său, prin intermediul centrelor sindicale național-ramurale, va distribui 

biletele de odihnă organizațiilor sindicale primare și unităților economice. 
 

4. Cu excepția biletelor de odihnă repartizate de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale, autorităților administrației publice li se recomandă: 

1) să acorde gratuit 25% din totalul biletelor repartizate în taberele de odihnă 

și întremare a sănătății copiilor și adolescenților următoarelor categorii de copii:  

a) copii aflați în dificultate; 

b) copii cu statut de copii rămași fără ocrotire părintească; 

c) copii cu statut de copii rămași temporar fără ocrotire părintească; 

d) copii din servicii de plasament de tip familial; 

e) copii din servicii de plasament de tip rezidențial; 

f) copii din familii defavorizate; 

g) copii din familii cu mulți copii; 

h) copii cu dizabilități și însoțitorii lor; 

i) copii din familii cu cel puțin un membru încadrat în grad de dizabilitate; 

j) copii refugiați/ai solicitanților de azil politic; 

k) copii care au obținut performanțe la studii sau sunt învingători la 

olimpiadele școlare și extrașcolare; 

l) copii ai veteranilor de război; 

2) să comercializeze doritorilor restul biletelor în taberele de vară pentru 

copii și adolescenți cu 20% din costul total al biletului. 
 

5. Costul maxim al unui bilet în taberele de vară pentru copii și adolescenți 

se va calcula în funcție de durata schimbului, ținând cont de costul orientativ 

pentru o zi în taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, 

finanțată din bugetul de stat, conform anexei nr. 1. 
 

6. Ministerul Sănătății, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate 

Publică, va asigura: 

1) autorizarea sanitară de funcționare a taberelor de odihnă și întremare а 

sănătății copiilor și adolescenților;  

2) supravegherea sanitaro-epidemiologică, inclusiv a măsurilor de prevenire 

și control al infecției COVID-19, а taberelor de odihnă și întremare а sănătății 

copiilor și adolescenților în perioada pregătirii, deschiderii și funcționării lor;  

3) monitorizarea aprovizionării taberelor de odihnă și întremare а sănătății 

copiilor și adolescenților cu echipamentele medicale și medicamentele nесеsаrе în 

conformitate cu legislația;  

4) suportul consultativ-metodic în organizarea activității personalului 

medical al taberelor de odihnă și întremare а sănătății copiilor și adolescenților. 
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7. Subdiviziunile teritoriale raionale/municipale pentru siguranța 

alimentelor vor monitoriza, conform competențelor, supravegherea calității și 

inofensivității produselor alimentare achiziționate pentru alimentația copiilor în 

taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților. 
 

8. Ministerul Educației și Cercetării, în limitele cheltuielilor prevăzute 

pentru anul curent: 

1) va achiziționa: 

a) 270 de bilete pentru elevii din instituțiile de învățământ general din 

raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Bender, subordonate 

Ministerului Educației și Cercetării; 

b) 150 de bilete pentru copiii din Ucraina, în baza Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniile 

învățământului, științei și culturii, semnat în anul 1993;  

2) va asigura: 

a) instruirea responsabililor din cadrul organelor locale de specialitate în 

domeniul învățământului în vederea organizării odihnei copiilor și adolescenților 

în sezonul estival 2022; 

b) în comun cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, 

universitățile și colegiile pedagogice, completarea taberelor de odihnă și întremare 

a sănătății copiilor și adolescenților cu personal didactic calificat; 

c) monitorizarea procesului educațional desfășurat în taberele de odihnă și 

întremare a sănătății copiilor și adolescenților. 
 

9. Ministerul Afacerilor Interne va monitoriza asigurarea ordinii și 

securității publice în taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor și 

adolescenților, iar în caz de necesitate și după o coordonare prealabilă, va asigura 

escortarea, în modul stabilit, a vehiculelor care vor transporta copii și adolescenți. 
 

10. Se aprobă componența nominală a Comisiei guvernamentale pentru 

organizarea și monitorizarea odihnei pentru copii și adolescenți în sezonul estival 

2022, conform anexei nr. 2. 
 

11. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile deținute a membrilor 

Comisiei guvernamentale pentru organizarea și monitorizarea odihnei pentru copii 

și adolescenți în sezonul estival 2022, atribuțiile acestora vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri a 

Guvernului. 
 

12. Se recomandă autorităților administrației publice locale să execute 

prevederile prezentei hotărâri în limitele posibilităților financiare și alocațiilor de 

la bugetul de stat necesare pentru asigurarea implementării acesteia. 
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13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației 

și cercetării      Anatolie Topală 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

COSTUL 

orientativ pentru o zi în taberele de odihnă și întremare a sănătății 

copiilor și adolescenților, finanțată din bugetul de stat 

 

Nr. 

 crt. 

Tipul taberei de vară pentru copii și 

adolescenți 

Costul unei zile de odihnă 

pentru un copil (lei) 

 

1. Tabără de odihnă și întremare a sănătății 310,00 

2. Tabără sportivă a școlilor sportive pentru 

copii și juniori 

370,13 

3. Tabără turistică pentru adolescenți 340,14 

4. Tabără sportivă pentru elevii claselor 

superioare 

316,74 

5. Tabără de întremare cu sejur de zi 243,30 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 
 

COMPONENȚA NOMINALĂ  

a Comisiei guvernamentale pentru organizarea 

 și monitorizarea odihnei pentru copii și adolescenți 

 în sezonul estival 2022 

 

Topală Anatolie          – ministru al educației și cercetării, 

președinte al Comisiei 

 

Nemerenco Ala                    – ministru al sănătății 

 

Spatari Marcel                       – ministru al muncii și protecției sociale 

 

Gherciu Viorel                       – ministru al agriculturii și industriei 

alimentare 

 

Budianschi Dumitru             – ministru al finanțelor 

                                                           

Revenco Ana                          – ministru al afacerilor interne 

                                                               

Zubcu Igor                               – președinte al Confederației Naționale a 

Sindicatelor din Moldova 

 

Musteața Radu                     – director general al Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor 

 

 

 

 

 

 

 



NОТД INFORMATIVA

la proiectul hotiririi <ie Gччеrп
cu privire la оrgапiх,пrео оtlihпеi copiitor ;i otlolesceп|ilor iп sеzопul estival 2022

Ачtоrul gi, duрi caz, раrtЙl pttn{ii la еlаЬоrаrеа proiectului
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Condiliile се au impus elabo е act normatiy gi finaliti{ile чrmiritе
7 rаrеа proiectului d

adolescen{ilor in timpul liber qi/sau iп vacanla de чаrЁ, оri organizarea odihnei copiilor qi
adolescenlilor in yacanle este una din principalele direc{ii ale politicii de stat ýi este consideraй чп
аtriЬut indispensabil al politicii sociale in raport cu tАпёrа generaJie.

Este de menlionat faptul сй оrgапizаrеа eficientd а odihnei, recreerii 9i intremirii
copiilor/adolescentilor in timpul liЬеr ;i/sau in perioada часапlеlоr contribuie semnificativ la
asigurarea protec{iei eficiente а drерtuгilоr copilului, imbunДtёlirea sйrii de sanatate а lоr,
diminuёrii пчmdrului de infracliuni sivбrqite, рrесчm 9i intensificДrii activita|ilor de ргечепirе а
iпfrасliчпilоr sexuale, а violenlei, abuzului, neglijйrii gi exploatirii copilului iп diverse medii sociale
gi economic.

otar ihnei ti
fo rganizdri

Рrо ectu н аr1l Gu сrп u Ll uс r1 rс оrа od7,areaр ос ll оr lado ccneSgan 1norр ýl
е7-оS uln eS 2al 20 а2 tS п S ul о erlrесrесор со оrS pl ý

3. Dеsсriеrеа gradului de compatibiIitate репtrч рrоiесtеlе саrе ач са scop аrmопйаrеа
Iegisla{iei na{ionale сч Iegisla{ia Uniunii Ечгорепе

Рrоiесtчl nu con!ine поrmс de аrmопizаrе а legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea еlеmепtеlоr noi

Principalele prevederi ale proiectului Hotйririi Gччеmчlчi cu privire la organizarea odihnei
copiilor gi adolescen{ilor in sezonul estival 2022 yizeaz6:

-responsabilitatile autoritalilor publice in procesul de оrgапizаrе а odihnei copiilor фrеgйtirеа
tаЬеrеlоr de odihnй, dotarea acestora cu inventarul Ei utilajul necesar);

- fiпапtагеа tаЬеrеlоr de odihni pentru copii qi adolescenli (bugetul de stat, bugetele locale,

mijloace achitate de pirinfi gi din resursele alocate de intreprinderi, organiza}ii qi asocialii);
_ рrосеdчrа de distribuire а biletelor de odihnб de catre Casa Nalionaltr de AsigurДri Sociale;
_ асогdаrеа biletelor de odihnй чпоr categorii de copii, din familiile beneficiare de ajutor social

(se rесоmапdй autoritalilor publice locale sД acorde gтatis 25Уо din пчmёrul total de bilete acestor

categorii de copii);
- costul maxim al unui bilet de odihnЁ in taberele de чаri, luдndu-se in considerarea durata

schimbului Ei costul orientativ репtrч о zi in taberele de odihni qi iпtrеmаrе а copiilor gi

adoIescen{ilor;

- пumбrчl gi beneficiarii biletelor de odihn5 саrе чоr fi achizilionate de сtrtrе Ministerul

Educaliei gi Сеrсеtdrii;
- арrоЬаrеа costului orientativ pentru о zi iп taberele de odihntr qi intremare а copiilor qi

adolescenlilor, finan[ati din bugetul de stat (costurile s-au majorat in comparalie cu anul 2019 (de

ех. costul pentru о zi in tаЬ5rа de odihnd ýi intremare а Sanatalii s-a majorat de la 2l0, 76 lei la 3 l0
lei; costul pentru о zi iп tаьёrа sportivй а qcolilor sportive репtru copii qi juniori - de la 251, 64 lei

la 370, 13 lei etc.));

odihnei
este

odihnei,elaborat intremdrii
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аmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаri5 Fчпd
ро гп1nd d а faр tu са n t mрu рandеm со ID- ln oada 2020_20рcrl 2 nu аu

fb S ()гganlzal taьеrс (lс sl lntreIllаrс zl Sanatatii ре I-Itru со d dipl S rеleSlп п
ар саrеа unоr рrечеd rl d ln Le 270 l20 8 рr1vind de salari l sectorul ьzare п чgеtar
sl l1r aJ оrаrеа сuan ttu-1-1 u u1 Salarl LI t]1 mlnlnl gаrап tat lп Secto rul rеal репtrч апul 26 /оu
comparativ cu anul 20l9, cregterea ratei inflaliei in aceastё perioada al circa 2ЗYо,sе рrорчпе de а
stabili costul maxim al unui bilet in taberele de чаri репtru copii gi adolescen{i репtrч anul 2о22 сч
о creýtere de 47Уо fаЦб, de anul 20l9.

Din analiza componentelor costului biletului феr zi) stabilit репtru anut 2022, fondul
cheltuielilor constituie: alimentarea - 105 lei, salariul - 105 lei (inclusive asigurarea social 24%),
cheltuieli de intrelinere - 100 lei.

Сопfоrm Legii bugetului аsigчrёrilоr sociale de stat репtrч anul 2022 rг,206 din 0б dесеmЬriе
202l, репtru оrgапizаrеа odihnei copiilor gi adolescen{ilor, in bugetul СNдS sunt planificate
9000,00 mii lei.

in bugetul Ministerului Educa{iei qi Сеrсеtlrii, pentru anul 2022, conform Legii bugetului de
stat Pentnr аПul 2022 пr. 205 din 06 decembrie 202l , pentru odihna copiilor gi adolescenlilor sunt
planificate l300,00 mii lei.

Totodati, pentru anul 2022, din contul transferurilor сч destinatie specialЁ de la bugetul de stat
саtrе bugetele locale, sunt prevёzute mijloace fiпапсiаrе pentru оrgапizаrеа odihnei de чаrб in
mirimе de 87300,00 mii lei. iп acelagi timp, autoritalile publice locale, pot contribui cu mijloace
financiare suplimentare репtru dеsЙ9чrаrеа misчrii respective din contul veniturilor рrоргii,
defalcйrilor de la impozitele Ei taxele de stat, cat gi alte sчrsе permise de legislalie.

Prezentul proiect nu neceSita alte cheltuieli suplimentare.

Pentru implementarea prezentului рrоiесt пч va fi песеsаrЁ mоdiГrсаrеа altor acte normative

iп scopul respectarii рrечеdеrilоr Legii nT.l00/201 7 cu privire la actele поrпаtivе Ei Legii nT.

2З9/2008 priviпd trапsраrепуа iп procesul decizioпal, proiectul ýi nota informativd au fost plasate

ре pagina web oficiali а Ministerului Educaliei gi Cercetdrii r.lъrv.mec.gov.tnd, compartimentul

Тrапsраrеп!6, directoriul Тrапsраrеп!Ё decizionalй, secliunea Modul de participare.

Рrоiесtчl а fost avizat de сitrе Ministerul FiпапJеlоr, Ministerul Sanйtelii, Ministerul Muncii

ýi Protecliei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Casa Nalionalй de Аsigчrйri Sociale,

Confederalia Nalionali а Sindicatelor din Moldova gi Congresul Autoritalilor Locale din Moldova.

8. Constatirileexpertizei апtiсоruр{iе
Proiectul а Гost supus expertizci anticoruplie, sсrisоаrеа 0612-26З1 din б mai 2022 а Centrului

Nalional Anticoruplie al Republicii Moldova. in scrisoare se men{ioneazД сй analiza prevederilor

рrорusе nu denoti рrоmочаrеа uпоr intercse private in detrimentul interesului public general (in

Oficial

оdihлеi copll ln 2022,

сеlоradolescen!i zi,
са de

l 9, aniIor l
odihni adolescen!i,

пr, l siStemul

2022 clrca

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in саdrчl поrmаtiч in чigоаге

7. Avizarea qi consultarea publici а proiectului



рrечеdеrilе Legii integrita{ii пr. 82 din 25 mаi 20|7), inclusiv сi proiectul nu
conline factori de risc саrе sd genereze apaIilia riscurilor de coruptie.

sensul previzut de

Proiectul пu necesitД expertiza de compatibilitate, dat fiind faptul сё nu prezinta relevan16

Uniunii Europene.

Рrоiесtчl а fost supus expertizei juгidice, scrisoarea пr. 04/З877 din 2б.04.2022 а Ministerului

Justiliei al Repubticii Moldova. Au fost рrорчпеri privind rеsресtаrеа art. 42 alin.(S) Ei art. 55 alin.

din Legea nr. 100/20l7. Toate propunerile au fost acceptate.(4)

Proiectul пч necesitй а fi expus altor expertize.

Anatolie ТоРАLдMinistru

Executant: Viorica Маrt

8 022-2зз-89,7

9. ConstatiriIeexpertizei decompatibilitate

l0. ConstatiriIc expertizei juridice

1l. Constatdrile altor
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