
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 27-31 iulie 2020
Statutul sarcinilor, acțiunilor

programate şi realizate pentru
săptămâna precedentă  

(27-31 iulie 2020)

Indicatori de produs/rezultat
Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna

curentă
 (03-07 august 2020)

Riscuri /probleme Note

Pregătirea instituţiilor de învăţământ din subordine către noul an de studii 2020-2021 şi sezonul rece 
Calitatea executării lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ din subordine, inclusiv deschiderea grupelor noi în

IET (activitatea grupului de lucru, dispoziția  Primarului General nr. 337-d din 10 iulie 2020. Probleme şi soluţii. 
Inginerul principal din cadrul DETS sect.  Buiucani,  Ipatii  Alexandru, care face parte din grupul de lucru, ține la control lucrările de
reparație în perioada iulie-septembrie 2020 în edificiile instituțiilor din subordine.
Dl Ipatii Alexandru, ca membru al grupului  de lucru a fost delegat în conformitate cu repartizarea DGETS cu verificări la instituțiile din
sect. Rîșcani și Centru  la datele de 29.07.2020 și 30.07.2020
În instituțiile din subordinea DETS sect. Buiucani (IET nr. 20, 26, 52, 54, 63, 85, LT ”N. Gogol” și IET nr 113, 185, 215, CCT) la datele de
28.07.2020, 30.07.2020 au fost verificări efectuate de Grupul  de lucru fără obiecții asupra executării lucrărilor de reparații.
Lucrări  de  reparație
capitală conform  Foii
Titulare 2020; 

4 990,0  mii  lei  pentru  reparații
capitale:
2 700,0  mii  lei pentru  Reparație
generală  în  13  instituții:  34,  54,  63,
85, 110, 113, 143, 145, 157, 158, 164,
185, CCT.
920,0  mii  lei pentru Reparația
acoperișurilor  în  7  instituții:  34,
52, 63, 157, 185, LT ”N. Gogol”, CCT;
1 370,0 mii lei  pentru Reparația
tehnicii  sanitare  și  a  sistemului
de încălzire  în 8 instituții:  26, 52,
63,  113,  143,  157,  164,  215,  LT  „N.
Levițchi”;
 și 700,0  mii  lei pentru
redeschiderea grupelor noi (2) în
IET nr. 157; 

Monitorizarea  reparațiilor  în
instituțiile din subordine a DETS sect.
Buiucani;

Tergiversarea
lucrărilor  de
reparație;

In lucru



Contracte  cu  agenții
economici;

20 contracte semnate (toate);
3 acorduri de majorare;
19 contracte  pentru  reparații  (din
economiile formate);

 Încheierea  contractelor  cu  prestarea
serviciilor de reparații din economiile
formate - 1;

În lucru

Monitorizarea  situației  și
lucrărilor  reparațiilor
curente; 

Finisate: IET nr. 186, 215;
În  lucru:  DETS  sect.  Buiucani
(55%)

Monitorizarea  lucrărilor  de  către
DETS sect. Buiucani;

La
control

Monitorizarea  lucrărilor  la
reparații  capitale în  baza
contractelor încheiate;

Finisate: 20,  26,  52,  54,  63,  85,
110, 113, 185, 215, CCT, LT ”N.
Gogol”;
În lucru:
80-95% în  3  inst.:  143,  157,  LT
”N. Levițchi”;
60-75% în  4  inst.  34,  145,  158,
164;
30-55% în 1 inst.: 157 (2 grupe);
Până la 30 % -

Monitorizarea  lucrărilor  de  către
DETS sect. Buiucani;

Lucrări
neprevăzute;
Condițiile
climaterice (ploi);

În lucru

Începutul  lucrărilor  în
instituții  cu  finanțare  din
economiile formate;

Finisate: 110, 113, 143, 164, 185,
215, LT ”N. Gogol”,
În lucru:  26,  34,  52,  54,  63,  85,
157,  158,  164,  CCT,  LT  ”N.
Levițchi”;

 Începutul  lucrărilor  în  instituțiile din
subordine la care au rămas economii
după reparații;

Demersurile
expediate  cu
întârziere;

La
control

Reparația  acoperișului
conform Foii Titulare și din
economiile formate;

în 7 instituții, dintre care:
Finisate:  34,  52,  63,  157,  158,
164, 185, 215, CCT,  LT ”Gogol”;

Continuarea lucrărilor de reparație în
instituțiile nominalizate;

Condițiile
climaterice;

În lucru

Necesitatea  reparației
acoperișului  după  ploile
abundente;

Finanțate: 16, 87, 116, 119, 183,
Gimnaziul  nr.  86,  LT”N.
Levițchi”;
Necesită finanțare: 26, 157, 186;
Finisate: 183;
În lucru: 16; 

Demararea  lucrărilor  de reparație,  în
baza răspunsului de la DGF;

Lipsa  mijloacelor
financiare la unele
instituții;

În lucru



Instalarea  contoarelor  la
blocurile alimentare

Contoare  electrice montate  și
sigilate;

Finisat

Încheierea  contractelor  la
instalarea contoarelor de apă;

Finanțarea  de  la
DGF

În lucru

Deschiderea  celor  2  grupe
la IET nr. 157

40  %  desfășurate  de  agentul
economic ”Data Cons Service”;

Din  economiile  formate  vor  fi
construite 2 pavilioane;

Tergiversarea
lucrărilor

În lucru

Nivelul asigurării instituțiilor de învățământ general din subordine (după tipurile instituțiilor de învăţământ) cu echipamentele
necesare și dezinfectanți în noul an de studii 2020-2021

Produsele  distribuite  vor  fi
folosite,  în  caz  de
redeschidere a IET, pentru o
perioadă de 2-3 luni;

Bunuri  materiale  în  sumă  de
805870,50 lei - protecție COVID; 

Discuții privitor la folosirea rațională
a bunurilor materiale primite;

Folosirea
irațională;

Distri-
buit

Bunuri  materiale
achiziționate  în  baza
licitațiilor publice;

63506,00 lei - inventar moale; 
315720,00 lei - utilaj tehnologic;
99842,00 lei -   mobilier din inox;
411290,00  lei -  materiale  de
construcție;

Achiziționarea  și  repartizarea
bunurilor  materiale  pentru instituțiile
din subordine;

Distri-
buit

Bunuri  materiale  pentru
deschiderea a 2 grupe noi la
IET nr. 157;

2400,00  lei  -  materiale  de  uz
gospodăresc;
1973,01 lei - produse de igienă;
6664,75 lei – veselă;
13160,00 lei – inventar moale;

 Evaluarea  procedurii  de  achiziție  a
mobilierului  pentru  redeschiderea
celor 2 grupe la IET nr. 157;

La 
control

Evaluarea  ofertelor  la
mobilier;

11 loturi; Achiziționarea  și  repartizarea
mobilierului prin instituții;

La 
control

Repartizarea mobilierului din
inox;

în sumă de 18142,37 lei; Achiziționarea  și  distribuirea
bunurilor  materiale  necesare
(suplimentar);

Distri-
buit

Repartizarea   veselei  de  la
DENIADI SRL;

în sumă de 163636,06 lei;  Încheierea  contractelor  cu  4  agenți
economici  pentru  achiziționarea
dezinfectanților;

Tergiversarea  la
Achiziții Publice;

La 
control



Repartizarea  produselor  de
igienă de la OE Mitra Grup
SRL;

în sumă de 120486,00 lei;
33500 buc. – hârtie igienică;
4000 buc.  – șervețele de hârtie;
2000 buc. – prosoape de bucătărie;

Achiziționarea a 2004 kg de praf de
spălat în baza contractului încheiat cu
METRO;

La 
control

Repartizarea  produselor  de
igienă  de  la  OE  Rodital
SRL;

în sumă de 135632,75 lei;
5430 l săpun lichid;
2145 l soluție de curățat WC;
2205  buc.  praf  de  curățat
suprafețe;
626  buc.  soluție  de  curățat
geamurile;
495  buc.  soluție  crem  pentru
suprafețe;
1820  șervețele  umede
antibacteriale;

 Evaluarea  procedurii  de  achiziție  a
utilajului tehnologic pentru instituțiile
subordonate DETS sect Buiucani;

Distri-
buit

Repartizarea   inventarului
moale de la OE Șarm SA;

în sumă de 21236,40 lei;
130 halate albe;
52 halate albastre;
140 bonete pentru bucătari;

 Încheierea  contractului  pentru
achiziționarea  halatelor,  cu  finanțare
din economiile la inventar moale;

Lipsa  mijloacelor
financiare
destinate  dotării
instituțiilor;

În lucru

Repartizarea  materialelor  de
construcție de  la  OE
Soverang SRL;

în sumă de 120486,00 lei; Din  economiile  formate  la
achiziționarea  materialelor  de
construcție vor  fi  achiziționate
suplimentar;

În lucru

Procedura de achiziționare la
utilaj tehnologic;

9 loturi;  Pregătirea  pachetelor  de  documente
pentru casarea mijloace fixe;

Tergiversarea  din
cauza pandemiei;

La 
control

Perioada  de  depunere  a
ofertelor materialelor  de  uz
gospodăresc;

15 loturi; Desemnarea  agenților  economici
câștigători și încheierea contractelor; 

Necorespunderea
cerințelor  caietului
de sarcini;

În lucru

Realizarea procedurilor de Achiziţii Publice pe toate segmentele
Forme  mici  arhitectonice  la
IET nr 166;

Valoarea estimată: 612500 MDL
Perioada  clarificărilor:  09.07-

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
20.07-10.08.2020

În lucru



20.07.2020
Mobilier  pentru  instituțiile
din subordine;

Valoarea estimată: 915489 MDL
Perioada  clarificărilor:  06.07-
16.07.2020

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
16.07-07.08.2020

În lucru

Servicii de alimentare pentru
instituțiile din subordine;

Valoarea estimată: 1632215,20 MDL
Perioada  clarificărilor:  14.07-
24.07.2020

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
24.07-14.08.2020

În lucru

Utilajul  tehnologic  pentru
instituțiile din subordine;

Valoarea estimată: 263100 MDL
Perioada  clarificărilor:  10.07-
15.07.2020
Evaluare: 30 iulie 2020

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
15.07-24.07.2020

În lucru

Materiale  de  gospodărie
pentru  instituțiile  din
subordine;

Valoarea estimată: 209609 MDL
Perioada  clarificărilor:  14.07-
20.07.2020 
Evaluare: 30 iulie 2020

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
20.07-27.07.2020

Mobilier  pentru
redeschiderea  a  2  grupe  la
IET nr. 157

Valoarea estimată: 145667 MDL
Perioada  clarificărilor:  22.07-
24.07.2020
Evaluare: 30 iulie 2020

 Perioada  de  depunere  a  ofertelor:
24.07-29.07.2020

În lucru

Salubrizarea teritoriilor instituţiilor de învăţământ și a celor adiacente din subordine
Salubrizarea  teritoriului
instituției  și  teritoriului
adiacent;

25 IET; 4 inst.  de învăț.  primar și
secundar; 2 inst. extrașcolare;

 Teritoriul  instituțiilor  din  subordinea
DETS Buiucani  și  teritoriul  adiacent
continua să fie salubrizat zilnic;

Lipsa  inventarului
necesar;

Proces
continuu

Prășirea, afânarea răzoarelor; IET nr.  26,  34,  62,  63,  145,  166,
215;

Afânarea răzoarelor se efectuează  la
necesitate prin instituții;

Condițiile
climaterice;

La
control

Cosirea ierbii; 1000 m2  IET nr. 52, 166, 186, 215; Cosirea  ierbii  la  necesitate  prin
instituții;

Lipsa
combustibilului;

La 
control

Retezarea arbuștilor IET nr. 34, 85, 113, 183, 185; Retezarea arbuștilor la  necesitate prin
instituții;

Condițiile
climaterice;

La 
control

Evacuarea  gunoiului
menajer;

IET  nr.  34,  113,  116,  119,  157,
183, 186;

 Evacuarea  gunoiului  menajer  (la
necesitate se va face solicitare);

Suprasolicitarea  la
Autosalubritate;

La 
control

Evacuarea deșeurilor (crengi
uscate, frunzișul, etc.);

Evacuate – 16, 116, 119, 143, 145,
158, 185, 186;

 Programată  evacuarea  deșeurilor  din
instituții (IET nr. 26, 34, 157, 166); 

Tergiversarea
lucrărilor  de

La 
control



evacuare;
Defrișarea copacilor; Stopate;  Lucrări de defrișare în IET nr. 34, 54

în conformitate  cu Autorizația  nr.  P-
0303/2020 din 26 iunie 2020;

Suprasolicitări  la  ÎM
”A. G. Spații Verzi”

În lucru

Defrișarea copacilor; Solicitare  la  ÎM  ”Asociația  de
Gospodărie  Spații  Verzi”  pentru
defrișări suplimentare;

 Solicitarea  Autorizației  pentru
defrișare la ”Agenția de mediu”;

La 
control

Vopsirea  în  pavilioane,
elementele de joacă, gardul;

IET nr. 34, 54, 62, 85, 116, 143,
157, 164, 183, 186;

Reîmprospătare cu var și vopsea; Condițiile
climaterice;

La
control

Completarea tabelului „Sumarul proiectelor de investiţii capitale” (răspuns la circulara Primăriei mun. Chişinău nr. 04-118/644
din 22.07.2020)

Direcţia Educaţie, Tineret şi  Sport sect. Buiucani informează că IET nr. 34, str. Calea Ieșilor, 25/2 și LT “N.Gogol”, str. Șcusev, 90 sunt
incluse în planul de reparații în anul 2020-2021  a proiectului investițional “Eficiența Energetică și renovarea termică a clădirilor publice și
a blocurilor rezidențiale din mun. Chișinău”, aprobat în parteneriat dintre Primăria mun. Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare.

Organizarea evenimentelor de finalizarea a unor lucrări de reparație la care au participat reprezentanți ai APL
     În baza ordinului DETS sect. Buiucani nr. 199 din 23.06.2020 ”Cu privire la crearea comisiei pentru evaluarea lucrărilor de reparație,
conform Foii de Titlu 2020...” în Comisia de evaluare a calității reparațiilor curente și capitale sunt incluși Grupul de ingineri din cadrul
DETS sect. Buiucani, Directorul și șeful de gospodărie a instituției unde au fost desfășurate lucrări de reparație și agentul economic care a
desfășurat lucrări de reparație.
     La data de 29.07.2020 Instituția de educație timpurie nr. 215 a fost gazdă pentru reporterii ProTV și Prima TV. La eveniment oaspeți de
onoare au fost dna Negrei Viorica, director adjunct DGETS și dl Vrînceanu Ion, șef DETS sect. Buiucani.
      Subiectul discuției a fost calitatea lucrărilor de reparație desfășurate conform Foii Titulare 2020 și nivelul de pregătire a instituției
nominalizate pentru primirea copiilor în noul an de studii 2020-2021.

Prezentarea unui raport asupra propunerilor înaintate Primarului General al municipiului Chişinău de către şeful DETS sect.
Buiucani  (02-115/4482 din 20.07.2020)

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani a examinat minuțios agenții economici care participă la licitațiile reparațiilor
capitale, atât în sector cât și în oraș, pentru anul 2020. Pentru a asigura  corectitudinea și transparența procedurilor de achiziții publice
pentru reparații este necesară și benefică participarea unui număr mai mare de agenți economici în municipiu. 

Totodată, propunem să stabilim cu claritate și cerințele față de directorii instituțiilor de educație timpurie și de învățământ primar și
secundar cu referire la controalele bine-determinate, cu tematică clară, precum și la cerințele față de ei cu informații la infinit. În discuțiile



cu directorii  instituțiilor  din subordine să  fie  solicitată  o  tematică clară  a  însărcinărilor  precum și  ajutor  metodic  pentru eficacitatea
îndeplinirii funcțiilor în vederea creării condițiilor de activitate în instituțiile de educație timpurie, de învățământ primar și secundar.

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani a întreprins un șir de măsuri față de  agenții economici care prestau servicii la
alimentația copiilor din instituțiile de educație timpurie. Pentru asigurarea participării agenților potențiali, onești, producători, Direcția
Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani vine cu  propuneri concrete de realizare. 

Aprobarea Planului de acțiuni al DGETS în scopul redeschiderii IET după perioada pandemică
     DETS sect. Buiucani a coordonat cu Centrul Sănătate Publică a mun. Chișinău la data de 30.06.2020 Meniului model vară-toamnă
anul 2020 și la  data  de 08.07.2020 PLANULUI Complex de profilaxie  a Toxiinfecțiilor alimentare şi  Bolilor diareice acute în
Instituțiile de Educație Timpurie pentru anii 2020-2021.
     Au fost încheiate contracte  pentru instruierea igienică a personalului din instituțiile de educație timpurie din subordine la data de
09.07.2020 și planificată instruirea colaboratorilor la datele de 11, 19, 25, 26, 28(?) august și 03 septembrie.
     Instituțiile din subordine sunt dotate cu buniuri materiale predestinate pentru profilaxia Covid 19 și au elaborate plan de acțiuni pentru
redeschiderea instituțiilor.

Publicare pe pagina Web
Noutăți;
Evenimente;
Raport săptămânal;
Hotărâri;
Circulare.

18 Noutăți;
15 Evenimente;
Raport săptămânal;
2 Hotărâri;
1 Circulară.

Informații  parvenite  de  la  organele
ierarhic superioare.

La
control

Şeful Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani
Ion VRÎNCEANU

Lucrări de reparație efectuate în instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani, conform foii de titlu pentru anul 2020
Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 20 instituții, dintre care:  în 16 IET și 2  instituțiile de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar și
pentru redeschiderea grupelor în 1 IET.  



Nr
d/o

Obiectul investiției
Suma contractului

lei
Nr. contract Antreprenorul Statut

1. Lucrări de reparaţie capitală  spălătoriei și schimbarea  tâmplăriei la IET nr. 20 150 499,00 Nr. 61 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat
2. Lucrări de reparaţie sistemului de încălzire și blocului sanitar la IET nr. 26 89 875,63 Nr. 59 din 17.06.2020 Livart Prim Finisat
3. Lucrări de reparaţie în punctul medical și tavan în grupe, reparația scărilor cu balustradă, acoperiș 

la IET nr. 34

205981,1 Nr. 104 din 13.07.2020 Gricons Impex În lucru

4. Lucrări de reparaţie acoperișului și rețelele inginerești în subsol și în grupe la IET nr. 52 149 880,92 Nr. 57 din 17.06.2020 Vanro Com Finisat
5. Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la IET nr. 54 139 048,78 Nr. 62 din 17.06.2020 Standard Partener În lucru
6. Lucrări de reparaţie sistemului de ventilare la spălătoria, acoperiș, canalizare la bloc alimentar la 

IET nr. 63

245 329,73 Nr. 65 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat

7. Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare, schimbarea tâmplăriei la IET nr. 85 140 681,39 Nr. 63  din 17.06.2020 Standard Partener Finisat
8. Lucrări de reparaţie depozitului alimentar la IET nr. 110 90 581,59 Nr. 64  din 17.06.2020 Standard Partener În lucru
9. Lucrări de reparaţie a spălătoriei la IET nr. 113 124 457,89 Nr. 60  din 17.06.2020 Livart Prim Finisat
10. Lucrări de reparaţie a spălătoriei și rețelelor inginerești la IET nr. 143 168 198,59 Nr. 56  din 17.06.2020 Vanro Com În lucru
11. Lucrări de reparaţie a  spălătoriei la IET nr. 145 132913,72 Nr. 102 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru
12. Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești și acoperișului la IET nr. 157 89102,87 Nr. 100 din 13.07.2020 Simcon Lux În lucru
13. Lucrări de reparaţie capitală  la punctul medical, acoperișului și schimbarea tâmplăriei la IET nr. 

158

213055,43 Nr. 103 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru

14. Lucrări de reparaţie depozitului alimentar și rețelelor inginerești  la IET nr. 164 127575,55 Nr. 85  din 03.07.2020 Livart Prim În lucru
15. Lucrări de reparaţie capitală a  spălătoriei, acoperiș la IET nr. 185 130 393,66 Nr. 76  din 23.06.2020 Livart Prim Finisat
16. Lucrări de reparaţie  blocurilor  sanitare la IET nr. 215 135998,3 Nr. 83 din 03.07.2020 Topo Bau Finisat
17. Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești la L.T. "N. Levițchi" 97 373,38 Nr. 69   din 17.06.2020 Standard Partener În lucru
18. Lucrări de reparaţie acoperișului la L.T. "N. Gogol" 124 096,78 Nr. 69/1  din 17.06.2020 Gricons Impex Finisat
19. Lucrări de reparaţie acoperișului, schimbarea tâmplăriei, montarea sistemului de ventilației la cab. 

de ceramica la CCT

187 999,25 Nr. 73  din 22.06.2020 Budei Com Finisat

20. Lucrări de reparaţie capitală la IET nr. 157 ( redeschiderea grupelor ) 408899 Nr. 105 din 13.07.2020 Data Cons Service În lucru

Reparații curente 2020

Nr Denumirea instituţiei Tipul de lucrări
Economia

formată din
F.T., lei

Suma
contractului

lei

Diferenţa de
contract

lei
Nr. contract Antreprenorul

Finisat/În
lucru

1. IET nr. 20, str. V. Lupu, 21 120 926,2 Nr.  din .2020

2. IET nr. 26, str. N. Costin, 46 Sistema de încălzire 106 124,37 95 909,77 10 214,60 Nr.108  din 15.07.2020 Livart Prim În lucru
3. IET nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2 Schimbarea tâmplăriei 88 018,94 59600,00 28418,94 Nr. 122 din 23.07.2020 Fenster Construct În lucru
4. IET nr.52, str. Drumul Crucii, 99/1 Schimbarea tâmplăriei 144 119,08 95 600,01 48 519,07 Nr.107  din 14.07.2020 Topo Bau În lucru
5. IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a Schimbarea tâmplăriei 154 951,22 84200,00 70751,22 Nr. 121 din 23.07.2020 Fluxmeșter În lucru



6. IET nr. 63, str. Columna, 142 60 870,82 Nr.  din .2020
7. IET nr. 85, str. I.Creangă,66/2 Reparația blocului sanitar 153 318,61 95 975,92 57 342,69 Nr.109  din 15.07.2020 Constructiv Grup În lucru
8. IET nr. 110, str. Ștefănucă, 8 Reparația punctului medical 76 018,41 75 994,12 24,29 Nr.87  din 06.07.2020 Alisidora SVV Finisat
9. IET nr. 113, str. I. Creangă, 57 Reparația depozitului alimentar 71 542,11 70 631,9 910,21 Nr. 86 din 03.07.2020 Constructiv Grup Finisat
10. IET nr. 143, str. Marinescu, 15 Aped,c anal,t/s 125 801,41 99 991,87 25 809,54 Nr. 101 din 09.07.2020 Sardis Exim Finisat
11 IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 46 170,73 Nr.  din .2020
12 IET nr. 157, str. Cornului, 3 67 697,13 Nr.  din .2020
13 IET nr. 158, str. N.Costin,59/2 Caracter general 178 944,57 95999,49 82945,08 Nr. 120 din 22.07.2020 Vanro Com În lucru
14 IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7 Reparația acoperișului 117 424,45 49 271,12 68 153,33 Nr. 97  din 08.07.2020 Budei Com Finisat
15 IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3 Schimbarea tâmplăriei 85 206,34 85 200,0 6,34 Nr. 88 din 7.07.2020 Fenster Construct Finisat
16 IET nr. 215, str.31 August,  94 Reparația acoperișului 99 201,61 49 203,57 49 998,04 Nr. 98  din 08.07.2020 Budei Com Finisat

17
L.T. “N. Levițchi” , str. I. Pelivan, 

24

Schimbarea tâmplăriei și

Reparația acoperișului
98 626,62 84 869,53 13 757,09 Nr. 92 din 07.07.2020 TopoBau În lucru

18 L.T.“N.Gogol”, str. Șciusev, 90 Reparația acoperișului 169 903,22 99 844,67 70 058,55 Nr. 81 din 30.06.2020 Blocartlux Finisat

19 CCT, str. Suceava, 21 Fațada și scările de la intrare 106 000,75
Nr.  din .2020 Prestigiu

Construct

20 IET nr. 157, str. Cornului, 3 Pavelioane 277 101,00
Nr.  din .2020 Prestigiu

Construct
Total 2 424 257,39

În legătură cu starea de urgență și evitarea răspândirii infecției Covid-19 în rândul copiilor și angajaților s-au achiziționat bunuri materiale: 

Denumirea Un. / mas Cantitatea Suma
Pastile Jaclor      636 borcane buc 159000 85780,00
Dezinfectant pt suprafețe buc 401 60150,00
Dezinfectant pt mâini  1000 ml buc 20 3100,00
Dezinfectant pt mâini  400ml buc 387 17415,00
Dezinfectant pt mîini rezervă 5.0 l buc 67 20100,00
Servețele antibacteriale fără alcool buc 1680 33515,00
Servețele dezinfectante cu alcool buc 100 6780,00
Mănuși latex N100 cutii 70 6330,00
Bahile buc 700 1050,00
Măști medicinale N100 cutii 26 11771,00
Set: halat+mănuși+bonetă+măști+bahile buc 160 12800,00
Termometru infra-roșu buc 147 176700,00



Pulverizator pompa de gradina 5.0 l buc 40 7104,00
Pulverizator pompa de gradina 7.0 l buc 30 8670,00
Viziere buc 350 10500,00
Suport pentru ștergare de hârtie buc 200 9600,00
Ștergare de hârtie pentru suport buc 2080 19760,00
Lămpi antibacteriale buc 72 99480,00
Prelungitoare de 5 m buc 80 9600,00
Covorașe dezinfectante buc 344 86000,00
Pahare de hârtie 175 buc 39600 9900,00
Total   805870,50

Pentru buna funcționare a instituțiilor de educație timpurie până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale: 
Denumirea Un. mas Cantitatea Suma

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri buc 100 40000,00
Dezinfectant pentru mâini 5 litri buc 300 90000,00
Prosoape de hârtie buc 2200 22000,00
Măști medicale cutii 250 62500,00
Mănuși medicale cutii 100 25000,00
Termometru inflaroșu buc 120 14000,00
Viziere buc 1000 30000,00
Covorașe dezinfectante buc 50 12500,00
Lampă antibacteriană buc 231 323400,00
Prelungitoare de 5 metri buc 231 27720,00
Bahile perechi 2000 3000,00
Halate de bumbac buc 580 100000,00

                       Total 750120,00
 
Pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale: 

Denumirea Un. mas Cantitatea Suma
Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri rezervă buc 112 33600,00



Dezinfectant pentru mâini cu pulv.1 litru buc 250 27500,00
Dezinfectant pentru mâini 5 litri rezervă buc 1625 487500,00
Suport pentru ștergare buc 136 6800,00
Prosoape de hârtie buc 12500 125000,00
Măști medicale bucăți 10000 50000,00
Mănuși medicale cutii 51 10200,00
Termometru inflaroșu buc 30 36000,00
Viziere buc 130 3900,00
Covorașe dezinfectante buc 213 53250,00
Lampă antibacteriană buc 30 42000,00
Prelungitor 5 metri buc 30 3600,00
Pulverizator pompă 7 litri buc 22 6600,00
Bahile cutii 30 2250,00

                  Total 888200.00
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