
 



 

 
 

Raport de activitate  

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani 

pentru semestrul I anul 2020 
 

Sistemul de învăţământ are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea 

umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei 

determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi crează oportunităţi pentru realizarea în volum 

deplin a capacităţilor fiecărui cetăţean. 

Şcoala prietenoasă copilului este un concept educaţional, care poate fi implementat 

într-o instituţie de învăţământ doar prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în 

organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional: colectiv didactic, elevi, părinţi, 

administraţie publică locală etc. Respectiv o şcoală prietenoasă începe de la o familie 

prietenoasă, de la o societate stabilă şi rolul cadrului didactic este de a identifica căile de 

consolidare a acestei ipoteze, creând  o atmosferă de colaborare în realizarea politicilor 

educaţionale. 
 

Planul de activitate al DETS sectorul Buiucani pentru perioada 2020, a fost elaborat 

în conformitate cu Strategia  de  dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 

2020”, Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 23.11.2014, cadrul conceptual-

normativ ce reglementează activitatea domeniului preșcolar, cât și necesitățile curente de 

abilitare și consolidare a capacităților instituționale. 

Pornind de  la cadrul legislativ în vigoare, DETS sectorul Buiucani optează pentru 

asigurarea promovării unui sistem de autoevaluare și evaluare externă complexă a 

instituțiilor de învățământ din subordine, contribuind astfel la creșterea nivelului de calitate 

în sistemul educațional. 
 

CONTEXT LEGISLATIV 

Astfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe prevalează aplicarea informaţiilor, 

dobândirea autonomiei şi spiritul critic, cooperarea şi colaborarea, acordarea ajutorului 

având drept repere prin executarea documentelor legislative şi normative de politică 

educaţională. 

DETS sectorul Buiucani şi-a stabilit obiectivele pentru anul 2020 în concordanţă cu 

următoarele acte normative și legislative: 

• Constituția Republicii Moldova; 

• Codul Muncii al Republicii Moldova (Legea Republicii Moldova nr.154-XV din 28 

martie 2003); 



• Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; 

• Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020, ”Educația 2020”; 

• Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova; 

• Codul de etică al cadrului didactic, 2016, Monitorul Oficial nr. 59-67, 18.03.2016; 

• Legea privind achizițiile publice nr. 131 din - 3.072015 (monitorul Oficial al RM nr.424-

429/6666 din 16.11.2015,Motorul oficial nr.197-205/402 din 31.07.2015; 

• Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

(Monitorul Oficial nr. 441-447 art. nr. 715 cu modificările ulterioare). 

• Regulamentul de organizare și funcționare a instituţiei de educație timpurie, ordinului 

Ministerului Educației nr. 297 din 22 aprilie 2016; 

•  Regulamentul instituţiei de învăţământ „Grădiniţă - Şcoală primară” (Colegiul 

Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 8.7 din 16 decembrie 2010, Ordinul Ministerului 

Educaţiei nr. 04 din 4 ianuarie 2011);  

•  Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către şcoală de la 

vârsta de 5 ani. (Colegiul Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 8.6 din 16 decembrie 

2010, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 07 din 4 ianuarie 2011;  

• Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

instituțiile de învățământ general (ordinul nr. 77 din  20.02.2015); 

•  Ordinul DGETS „Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a copiilor/elevilor din 

instituţiile de învățământ preşcolar, primar şi secundar general din municipiul Chişinău 

pentru perioada septembrie – decembrie 2019”; 

• Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Învățământului al R.M. nr. 239/380 din 

01.11.1996 „Cu privire la asigurarea medico-sanitară a copiilor din instituţiile 

preşcolare”; 

• Ghidul ,,Alimentaţia copiilor”, autor Aurel Gutul, Chişinău 2001, Tipografia Centrală; 

• Recomandările metodice privind organizarea alimentaţiei echilibrate în instituţiile de 

învățământ preșcolar înaintate de Centrul municipal de Sănătate Publică; 

• Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în 

cazurile care se referă la  copii”; 

• Ghid ”Comunicăm eficient cu familia”, 2014; 

•  Decizii, dispoziţii ale Consiliului municipal Chişinău; 

•  Ordine ale Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport municipiul Chişinău; 

•  Regulamentul Intern al instituţiilor de învățământ; 

•  Contractul colectiv de muncă al instituţiei; 

•  Fişa postului, alte documente etc. 



 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE ale DETS sectorul Buiucani în ANUL 2020 

- Direcții prioritare  

Obiectiv general: 

I. Modernizarea sistemului educaţional din instituțiile de învățământ din subordinea DETS 

sectorul Buiucani în scopul asigurării unei dezvoltări umane durabile prin asigurarea 

accesului echitabil şi nediscriminatoriu la studii de calitate la toate treptele de şcolaritate 

pentru toţi copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, cei cu cerinţe educaţionale speciale, 

reprezentanţii minorităţilor etnice; 

II.Promovarea unui învăţământ de calitate prin dezvoltarea şcolii prietenoase copilului şi 

extinderea bunelor practice din sistemul educational; 

III.Asigurarea instituțiilor de învățământ din subordine cu bunuri materiale pentru buna 

funcționare; 

IV. Gestionarea eficientă a bugetului alocat  instituțiilor din subordine de Consiliul 

municipal Chișinău pentru anul 2020; 

V.Respectarea limitelor la energia termică, electrică apă. 
 

Obiective specifice:  

• Asigurarea calităţii actului managerial în unităţile de învățământ din subordine; 

• Crearea şi asigurarea condiţiilor optime de siguranţă, securitate a procesului educaţional; 

• Asigurarea cu utilaj  tehnologic pentru accesul şi promovarea aplicării tehnologiilor 

informaţionale în procesul educaţional la diferite trepte de şcolaritate;  

• Consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor de învăţământ; 

• Asigurarea managerială şi metodică a procesului de evaluare a instituţiilor din 

învățământul din subordine; 

• Asigurarea transparenţei decizionale; 

• Promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat; 

• Controlul asupra integrităţii bunurilor, stabilirea existenţei efective a mijloacelor fixe, 

terenurilor, activelor nemateriale, stocurilor de mărfuri şi materiale, produselor 

alimenatre, volumului producţiei în curs de execuţie; 

• Respectarea de către gestionari a modului stabilit de legislaţia în vigoare şi evidenţa 

contabilă al acestora; 

• Verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor de mărfuri şi 

materiale, precum şi a regulilor de întreţinere şi exploatare a maşinilor, utilajelor şi a 

altor mijloace fixe; 



• Verificarea realităţii valorii de bilanț a activelor pe termen lung, stocurilor de mărfuri şi 

materiale, produselor alimentarei în curs de execuţie şi altor posturi de bilanţ. 
 

DETS sectorul Buiucani și-a propus pentru anul 2020 următoarele PRIORITĂŢI: 

• Organizarea procesului de alimentație  în instituții; 

• Dezvoltarea infrastructurii şcolare şi a  bazei tehnico-materiale şi didactice; 

• Asigurarea cu utilaj tehnologic instituțiile din subordine; 

• Dotarea cu mobilier a instituțiilor din subordine; 

• Aprovizionarea cu produse sanitaro-igienice instituțiile din subordine; 

• Aprovizionarea cu medicamente instituțiile din subordine; 

• Dezvoltarea rețelei instituţiilor  de învățământ din perspectiva accesului la educație de 

calitate. 

 

Pentru primul semestru al anului 2020, Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului 

Buiucani în cadrul planului de activitate a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, au 

fost planificate – 5 activități, din ele: 

• activități în proces de realizare - 5; 

• activități nerealizate - 0 (realizată partial - organizarea odihnei și întremării elevilor în 

cadrul taberelor de odihnă); 

Suplimentar la cele indicate în planul complex de activitate au fost realizate:  

• rapoarte săptămânale de monitorizare a sănătăţii copiilor şi angajaţilor din cadrul 

instituţiilor din subordinea direcţiei nominalizate mai sus; 

• sondaje cu referire la necesităţile de achiziționare a bunurilor materiale pentru evitarea 

contaminării cu virusul COVID-19; 

•  achiziţionarea și aprovizionarea cu produse de igienă pentru evitarea infecției cu 

COVID 19; 

• modificări de la articolele care au economie pentru acoperirea cheltuielilor de 

achiziţionare a bunurilor materiale pentru prevenirea infectării cu COVID-19; 

• sondaje cu referire la redeschiderea instituțiilor de educație timpurie, elaborarea planului 

de acțiuni pentru redeschiderea instituțiilor și asigurarea procesului educational începând 

cu 15.07.2020. 

a) Activitățile în curs de realizare sunt înserate în tabelului de mai jos: 
Acțiuni Indicator de produs Termen de 

realizare 

Modul de examinare/ mediatizare 

a rezultatelor obținute 

Rezumat 

Nr de instituții/ persoane evaluate/ 

implicate 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

Conceptul 

organizării 

31.12.20 Au fost trimise 

scrisori de informare 

În urma controalelor 

efectuate au fost 



alimentație a 

elevilor 

alimentației 

gratuite a tuturor 

elevilor din 

clasele V-IX 

cu referire la abaterile 

de la meniul model 

aprobat de Centrul de 

Sănătate Publică. 

depistate abateri de la 

meniul model în 

alimentaţia elevilor, 

care au fost înlăturate 

pe parcurs datorită 

discuţiilor, scrisorilor 

expediate şi 

colaborării cu ÎSAP 

”Cantina Liceist”. 

Organizarea 

alimentației 

gratuite a 

elevilor 

Pentru prima 

jumătate a 

anului 2020 de 

alimentație 

gratuită (micul 

dejun / prânz  

cald) au 

beneficiat 42302 

copii/ zile.  

Dintre care: 

cl. I-IV – 30662 

elevi/zile;  

cl. V-IX – 5604 

elevi/zile; 

cl. de elevi cu 

regim prelungit -

5994 elevi/zile; 

TBC – 42 

elevi/zile. 

10 martie 

2020 

Organizarea 

alimentației din sector 

este un obiectiv 

primordial al 

activităţii DETS sect. 

Buiucani, care în 

permanenţă se 

monitorizează şi se 

întreprind diverse 

măsuri operative de 

lucru şi control în 

vederea îmbunătăţirii 

acesteia. 

În subordinea DETS 

sectorul Buiucani se 

alimentează 4 instituții 

de învăţământ primar 

şi secundar după cum 

urmează: Şcoala 

Primară Grădiniță ”A. 

Ursu”, Gimnziul nr. 

86, 

LT  ”N. Levițchii”, LT 

”N. Gogol”. 

Organizarea 

odihnei  şi 

întremării  

elevilor în 

perioada 

estivală 

282 copii 

beneficiari ai 

taberelor online 

la CCT, cu 

contribuția a 11 

cadre didactice; 

299 copii 

beneficiari ai 

31 august Taberele au fost 

organizate în regim 

online, începând cu 1 

iunie 2020. 

Pe pagina Web și 

pagina de Facebook 

se publică informație 

cu referire la taberele 

Tabere tradiţionale cu 

program de zi 

planificate în 

instituțiile de 

învățământ și tabere 

din afara orașului nu 

au funcţionat în vara 

2020 din cauza 



taberelor online 

la CEE 

”Lăstărel”, cu 

contribuția a 5 

cadre didactice 

online a CCT și CEE. pandemiei de COVID 

19, dar copiii au 

oportunitatea de a se 

dezvolta creativ 

datorită taberelor 

organizate online de 

instituțiile extrașcolare 

(CCT şi CEE 

”Lăstărel”).  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

școlare și 

extrașcolare 

Reparație în: 

instituțiile de 

învățământ 

preșcolar - 16  

instituțiile de 

învățământ 

primar și 

secundar-2; 

instituțiile de 

învățământ 

extrașcolare - 1 

Redeschiderea 

grupelor-1 IET  

30 iunie Sunt încheiate 

contracte și începute 

lucrări de reparație în 

13 instituții. 

În urma licitaţiilor 

publice au fost 

desemnaţi agenţii 

economici cu care au 

fost încheiate 

contracte pentru 

prestarea serviciilor de 

reparaţii în baza Foii 

Titulare 2020. 

Lucrările de reparaţii 

au demarat în 

săptămâna 22-27 iunie 

2020 şi vor fi realizate 

în temenul specificat 

în contract. 

Evaluarea 

rezistenței 

tehnice a 

clădirii 

Gimnaziul nr. 

52 (sect. 

Buiucani) 

Raport de 

expertiză emis 

de organele 

competente  

31 

decembrie 

Raport de Expertiză a 

fost emis în anul 

2007, când a fost 

depus demers către 

Primăria municipiului 

Chișinău, unde urma 

ca Direcția 

Construcții Capitale 

urma să îndeplinească 

reparațiile de 

consolidare conform 

proiectului, dar din 

DETS sect Buiucani a 

informat în repetate 

rânduri situația 

edificiului 

Gimnaziului nr. 52. 

La data de 09.06.2020 

a remis scrisoare către 

DGETS cu informație: 

funcționarea fostei 

școli nr. 52 până în 

anul 2012, 

reorganizarea ei în 



motive necunoscute 

DCC  nu a îndeplinit 

cerințele proiectului 

de expertiză. 

Gimnaziul nr. 52, iar 

începând cu 

01.09.2012 în baza 

ordinului DGETS 

întreg corpul 

profesoral și elevii au 

fost transferați în 

incinta Gimnaziului 

nr. 59. 

La moment, instituția 

nu activează, iar 

edificiul este la 

balanța DETS sectorul 

Buiucani.  

 

Alimentația în instituțiile de învățământ primar şi secundar se organizează în baza 

deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/7 din 26.12.2019 Privind Normele Financiare 

prognozate pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învâțmânt preșcolar, 

special și secundar general pe anul 2020. 

În perioada ianuarie-martie 2020 Cantina „Liceist” a asigurat alimentaţia elevilor din 

instituțiile de învățământ primar şi secundar din subordinea DETS sectorul Buiucani, care 

dispun de alimentație gratuită, după cum urmează: cl. I-IV – 30662 copii/ zile, cl. V-IX – 

5604 copii/zile, grupa cu program prelungit – 5994 copii/zile, elevi contactati cu TBC- 42 

copii zile.  

Listele elevilor ce beneficiază de alimentaţie gratuită sunt completate cu actele 

corespunzătoare. În instituţiile de învăţământ din sector a fost  emis ordin intern cu referire 

la constituirea comisia de triere. Sunt prezente toate produsele necesare realizării meniului 

model. 

  Normele bănești stabilite pentru alimentația unui elev/zi din instituțiile de învățământ 

primar și secundar pentru anul 2020: 

- Elevii cl. I-IV  asigurați cu dejun cald  - 13,65 lei (surse din bugetul de stat - 10,80 lei, 

mijloace prevăzute din bugetul municipal – 2,85 lei); 

- Elevii claselor V-IX, care provin din familii social-defavorizate asigurați cu dejun cald 

- 13,65 lei (mijloace din bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul 

municipal – 2,85 lei); 



- Elevii grupelor cu program prelungit (20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor 

cu program prelungit) – 23,00 lei (mijloace din bugetul de stat -10,80 lei, mijloace 

prevăzute din bugetul municipal – 12,20 lei); 

- Elevii care au fost bolnavi de TBC  se alimentează de 23,00 lei  (surse din bugetul de 

stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 12,20 lei). 

În urma procedurii de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

din 13.01.2020 a fost semnat contractual nr. 6 din 15.01.2020 cu ÎSAP ”Cantina Liceist” cu 

achiziționarea serviciilor de alimentare a elevilor din instituțiile preuniversitare subordonate 

DETS sect. Buiucani.  
 

Total copii/zile şi cheltuieli pe perioada ianuarie – iunie 2020 
Institutia Copii/Zile chelt I-IV Copii/Zile chelt V-

IX 

Copii/Zile 20% Copii/Zile TBC Total 

cop/zile 

Total  

chelt 

Ianuarie 
Lic. N. Levitchi 1935 26412,75 746 10182,9 304 6992 0 0 2985 43587,65 

Lic. V. Gogol 6476 88397,4 1020 13923 1445 33235 0 0 8941 135555,40 

Total 8411 114810,15 1766 24105,9 1749 40227 0 0 11926 179143,05 

Gimn. nr. 86 985 13445,25 515 7029,75 173 3979 17 391 1690 24845,00 

           

Sc. nr. 91 3640 49686 0 0 510 11730 0 0 4150 61416,00 

           

Total 13036 177941,4 2281 31135,65 2432 55936 17 391 17766 265404,05 

Februarie 

Lic. N. Levitchi 2086 28473,90 835 11397,75 340 7820 0 0 3261 47691,65 

Lic. V. Gogol 6664 90963,6 1200 16380 1700 39100 0 0 9564 146443,60 

Total 8750 119437,5 2035 27777,75 2040 46920 0 0 12825 194135,25 

Gimn. nr. 86 1081 14755,65 623 8503,95 207 4761 20 460 1931 28480,60 

           

Sc. nr. 91 4173 56961,45 0 0 600 13800 0 0 4773 70761,45 

           

Total 14004 191154,6 2658 36281,7 2847 65481 20 460 19529 293377,3 

Martie 

Lic. N. Levitchi 554 7562,10 204 2784,6 87 2001 0 0 845 12347,7 

Lic. V.Gogol 1744 23805,6 300 4095 425 9775 0 0 2469 37675,6 

Total 2298 31367,7 504 6879,6 512 11776 0 0 3314 50023,3 

Gimn. nr. 86 263 3589,95 161 2197,65 53 1219 5 115 482 7121,6 

           

Sc. nr. .91 1061 14482,65 0 0 150 3450 0 0 1211 17932,65 

Total 3622 49440,3 665 9077,25 715 16445 5 115 5007 75077,55 

           

Total 30662 418536,3 5604 76494,6 5994 137862 42 966 42302 633858,90 

           

Total liceie 19459 265615,35 4305 58763,25 4301 98923 0 0 28065 423301,6 

Total gimnazii 2329 31790,85 1299 17731,35 433 9959 42 966 4103 60447,2 

Total şc.prim. 8874 121130,1 0 0 1260 28980 0 0 10134 150110,1 

           

Total 30662 418536,3 5604 76 94,6 5994 137862 42 966 42302 633858,9 
 

Alimentaţia în instituţiile de educaţie timpurie din subordinea DETS sectorul 

Buiucani  a fost organizată conform ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 

nr. 638 din 12.08.2016 ”Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un 

regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din 



Republica Moldova”  cât şi în baza  meniul model sezon iarna-primăvară 2020 coordonat cu 

Centru Sănătate Publică mun. Chişinău, cât și în baza deciziei Consiliului Municipal 

Chișinău nr. 6/7 din 26.12 privind normele financiare, stabilite pentru alimentația unui 

copil/zi din instituțiile de învățământ preșcolar pentru anul 2020: creșe, grădinițe pentru 

copii cu vârsta de la 3-7 ani (12-24 ore) – 31,65 lei, (surse din bugetul de stat – 19,10 lei, 

mijloace prevăzute din bugetul municipal- 3,00 lei, resurse alocate de autorități/instituții 

bugetare – 9,55lei).  

Organizarea alimentației copiilor din instituţiile de educaţie timpurie s-a efectuat în urma 

Licitaţiei Publice nr. 21013221 din 25 noiembrie 2020, pentru perioada 01.01.2020- 

30.06.2020, în urma căreia au fost desemnați câștigători  următorii agenți economici: 

1. ,,Franzeluţa” SA 

2. ,,Lapmol” SRL 

3. “JLC” SA 

4. ,,Baguette” SRL 

5. “Bujor Trans” SRL 

          6. ,,Meltan” SRL 

7. ,,Produse de familie’’SRL 

8.  ”Bioram Com”SRL 

9. “Casa de comerț Vita”SRL 

10. “Lovis Angro” SRL 

11. “Fabi&Lina”SRL 

12. “Carnprodlux” SRL 

Agenţii economici menţionaţi mai sus au livrat tot sortimentul de produse alimentare în 

toate instituţiile preşcolare din sectorul Buiucani în perioada alimentației copiilor, până la 

sistarea activităţii instituţiilor de învăţământ din cauza pandemiei de COVID-19. 

În baza ord. DGETS, DETS sectorul Buiucani a emis ordinul nr. 17 din 17.01.2020 Cu 

privire la organizarea alimentaţiei copiilor din instituţiile de învăţământ preşcolar pentru 

anului 2020 și în  instituții au fost emise ordine similare.  

Membrii comisiei de triaj întocmesc în scris acte de constatare atunci când sunt depistate 

nereguli cu privire la calitatea, etichetarea, ambalarea produselor alimentare recepționate de 

la agentul economic.  

Responsabili de primirea şi calitatea produselor alimentare sunt desemnate  asistenta 

medicală şi magazionera, conform ordinului intern pe instituție, în baza ”Instrucțiunii cu 

privire la organizarea alimentației în instituțiile de învățământ general” nr. 722 din 18 iulie 

2018, fiind aprobată prin HG. 

Magazionera fiecărei instituţii de educaţie timpurie în perioada funcţionării instituţiilor 

prezinta săptămânal, la secţia alimentară din cadrul contabilităţii centralizate a DETS 

sectorul Buiucani, darea de seamă a produselor alimentare primite şi eliberate pentru 

prepararea bucatelor folosite la alimentația copiilor. 

Verificarea evidenţei produselor alimentare s-a efectuat lunar de către contabilii 

contabilităţii centralizate din cadrul DETS sectorul Buiucani, conform datelor din registrul 

de evidenţă a produselor alimentare din instituţii cu datele contabile. 



Norma bănească stabilită pentru anul 2020 pentru alimentația unui copil pe zi este 

de 31,65 lei și este îndeplinită în mediu pe sector în sumă de 29-30 lei/per copil. Astfel 

norma naturală pentru un copil/zi este îndeplinită, iar norma financiară formează o 

economie de aproximativ 2 lei/zi/copil. 
 

RAPORT DESPRE VENITURI PE FURNIZORI: 01.01.2020-30.06.2020 

DENUMIRE FURNIZOR. UN. DE 

MAS. 
PRE- 

TUL 
CANT. SUMA 

Baguette SRL     4201 204763,51 

Caise uscate     650 29822 

Fasole     390 8529 3 

Hrisca     802 13457,56 

Miez de nuca     717 103563,48 

Stafide     584 28855,44 

Ulei vegetal     1058 20535,73 

Bioram Com SRL     69354 753637,85 

Brocoli     2714 110459,8 

Cartofi      32960 215888 

Covrigei     774 12461,4 

Fructe uscate( PERE)     50 1477,5 

Mere proaspete     12935 98306 

Migdale     431 94604,5 

Porumb     500 4125 

Prune uscate f/s     120 4092 

Radacina de telina     1830 34312,5 

Rosii proaspete     3239 95388,55 

Sfecla     4411 20290,6 

Varza     8340 48372 

Bujor-Trans SRL     8431,7 219581,54 

Lamiie     1313,4 32178,3 

Mandarine     6609 152007 

Verdeata     509,3 35396,24 

Carnprodlux SRL      4205 260121,3 

Fileu de pui     4205 260121,3 

Casa de comert VITA SRL     1046,4 12955,2 

Magiun de gutui     18,24 723,36 

Magiun de mere     20,16 384,48 

Suc de fructe     336 3944,64 

Suc de tomate     672 7902,72 

Fabi&Lina SRL     15413 448582,4 

Fructe uscate (MERE)     175 3496,5 

Morcov     5533 31670,9 

Peste     8965 403425 

Struguri de poama     740 9990 

Franzeluta SA     59084 208932,16 

Biscuiti     882 25507,44 

Franzela     38579 119980,69 

Paste fainoase     405 5625,45 



Piine     19182 57354,18 

Spaghete     36 464,4 

JLC SA     44683,85 725515,92 

Cascaval     1132,05 118751,94 

Iaurt     38819 146735,82 

Unt     4732,8 460028,16 

Lapmol SRL     89826 1128369,02 

Brinza     8166 359304 

Chefir     15152 174248 

Lapte     64359 513584,82 

Smintina     2149 81232,2 

Lovis Angro SRL     128464,27 735064,09 

Arnautca     190 1668,2 

Arpacas     175 1134 

Banane     8833,4 200341,51 

Castraveti murati     1387 45493,6 

Ceai     33,6 2284,8 

Ceapa     4889,05 33245,54 

Conopida      2575,6 86643,25 

Drojdie     50,8 2580,64 

Faina de griu     2170 16188,2 

Fructe uscate( prune)     240 6432 

Ghercules     1149 12386,22 

Gris     1275 10914 

Griu     610 3623,4 

Linte rosie     425 6885 

Mazare uscata     170 1149,2 

Mei     890 10893,6 

Orz     250 1620 

Oua dietice de gaina     98191 139431,22 

PASTARI     1577,5 56285,2 

Rosii in suc propriu     707,22 10947,79 

Sare     448 1693,44 

Seminte de in     123 3025,8 

Susan     318 23042,28 

Tulpina de telina     1786,1 57155,2 

Meltan SRL     2676,46 117535,4 

Ardei proaspat     2149,2 95102,37 

Cacao     198 14652 

Miez de floarea soarelui     324 7680 

Ulei vegetal Nerafinat     5,26 101,03 

Produse de Familie SRL     15717,107 832284,78 

Carne de pui     11597,605 405916,18 

Carne de vita     4119,502 426368,6 

TOTAL   443102,787 5647343,17 

 

Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie 2020 în instituțiile de educație timpurie din 

subordinea DETS sectorul Buiucani au fost achiziţionate şi luate la evidenţă conform 



facturilor fiscale produse alimentare în sumă de 5647343,17 lei. Datorii creditoare și 

debitoare nu au fost înregistrate 01.07.2020.  

Procesul alimentar în instituţiile preşcolare și preuniversitare din sector a fost suspendat 

în baza ordinului nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în 

instituțiile de învățământ, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății 

copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități 

pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19.   

Totodată, conform circularei nr. 01-22/278 din 01.04.2020 pentru instituțiile de educație 

timpurie din subordine, care prevede în temeiul art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind 

regimul stării de urgență de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din 

Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobarea prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, nr. 6 din 26 martie 2020, Deciziei nr. 4 din 27 a fost solicitat până la 

data de 6 aprilie 2020: 

1. Transmiterea, cu titlu gratuit, a produselor alimentare, depozitate în IET, la care 

expiră termenul de valabilitate 6 luni din ziua de 1 aprilie 2020 copiilor din familiile social 

vulnerabile din IET, în baza procedurii de primire predare cu titlu gratuit, în conformitate cu 

legislația în vigoare, cu perfectarea actului de primire predare, în care se va indica numele 

prenumele destinatarului, denumirea produsului, suma, cantitatea și semnătura. 

2. Cu titlu de recomandare, vânzarea produselor alimentare, depozitate în IET, la care 

expiră termenul de valabilitate 6 luni din ziua de1 aprilie 2020 în baza procedurii de vânzare 

cumpărare, în conformitate cu legislația în vigoare cu perfectarea actului de primire predare, 

în care se va indica denumirea produsului, cantitatea și prețul, transferul banilor acumulați 

de către director IET în termen de 10 zile de la finisarea stării de urgență (15 mai 2020) la 

contul bancar corespunzător DETS Buiucani.  

3. Nimicirea produselor alimentare alterate, depozitate în IET cu perfectarea procesului-

verbal la nimicirea (atribuirea la pierderi), elaborat și semnat de membrii comisiei de treiere 

în care se va indica denumirea produsului, cantitatea și semnăturile membrilor comisiei de 

triere. 

În perioada ianuarie-iunie 2020 au fost înregistrate cheltuieli de produse alimentare 

conform meniurilor-cerere în  sumă de  6400836,31 lei. 

Din cauza sistării instituțiilor de educație timpurie din lotul produselor depozitate în 

instituții, datorită faptului că la o parte din produse urma să expire termenul de valabilitate 

au fost trecute la: 

• Donații la copii social vulnerabili în sumă de 76979,61 lei; 



• Produse date la pierderi, detesiorate în sumă de 28203,78 lei; 

• Neajuns de produse alimentare achitat în urma realizării în sumă de 206412,22 lei 

Pe parcursul sistării activității instituțiilor de educație timpurie, secția alimentară 

monitorizează produsele alimentare depozitate în instituțiile menționate, prin verificarea 

sistematică la fața locului a produselor alimentare din depozitele instituțiilor privind 

termenul de valabilitate, corectitudinea depozitării, respectarea normelor sanitare, 

verificarea conform criteriilor organoleptici: miros, pipăit, aspect vizual. Periodic sunt 

informate persoanele responsabile despre verificările zilnice a condițiilor de păstrare cât și  

evoluția lor pe durata timpului de păstrare. 

Evidenţa şi monitorizarea sistematică a soldurilor de produse alimentare se desfăşoară 

conform evidenții contabile. 

 

 Organizarea odihnei şi întremării elevilor în perioada estivală a început din ianuarie 

2020 prin identificarea instituțiilor care vor organiza tabere cu sejur de zi și chestionarea 

elevilor cu scopul  stabilirei unei prognoze cu referire la numărul de copii doritori de a 

participa la aceste tabere, precum și la taberele din afara orașului. 

 Au fost identificați 206 copii care urmau să se odihnească în cadrul taberelor cu sejur de 

zi la următoarele instituții: Școala Primară – Grădiniță ,, A. Ursu”, Gimnaziul nr. 86 și ”I.S. 

Neciui-Levițchi”. În ceea ce privește solicitările pentru taberele din afara orașului au fost 

identificați 245 copii din cadrul instituțiilor: Școala Primară – Grădiniță ,, A. Ursu”, 

Gimnaziul nr. 86, ”I.S. Neciui-Levițchi” și LT ”N. Gogol”.  

 Secția materială din cadrul DETS sect. Buiucani, în colaborare cu managerii instituțiilor 

de învățământ primar și secundar, care urmau să deschidă tabere cu sejur de zi, au 

identificat necesitățile materiale pentru buna funcționare a taberelor, iar secția economie 

urma să identifice surse financiare din economii, pentru acoperirea cheltuielilor în ceea ce 

privește asigurarea cu bunuri materiale necesare.  

 Începutul pandemiei de COVID-19 a contribuit la sistarea procesului educațional și la 

distabilizarea situației. Ca urmare pe parcursul lunii iunie 2020 au funcționat tabere online 

la instituțiile de învățământ extraşcolare la CEE ”Lăstărel” și CCT. În perioada 01-26 iunie 

taberele online au activat în centrele enumărate mai sus, după cum urmează: 

Instituția Bineficiari, 

copii 

Personal implicat în activități, 

cadre didactice 

CCT 282 11 

CEE ”Lăstărel” 299 5 

 



Pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și extrașcolare în instituţiile din subordinea 

DETS sectorul Buiucani au fost planificate conform foii titulare în sumă de 4 990,0 mii lei 

(art. 311120) pentru reparații capitale și 700,0 mii lei pentru redeschiderea grupelor noi în 

IET nr. 157 (2 grupe), fiind distribuită după cum urmează: 

• 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 

”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 „I. S. Neciui-Levițchi”. 

 

Reparații curente conform Foii Titulare 
Nr. Instituţiile Lucrări 

de 

reparație 

la 

panouri 

electrice 

Deservir

ea 

contoare

lor 

termice 

Spălare 

hidroulică 

Reparații curente Statut 

1. IET  nr. 16 +  + Depozit alimentar Finisat 

2. IET   nr. 20  + + Punctul medical Finisat 

3. IET   nr. 26   +   

4. IET   nr. 34 + + + Tehnica sanitară, apeduct, canalizare Finisat 

5. IET   nr. 52 +  + Schimbarea geamurilor Finisat 

6. IET   nr. 54 + + + Depozit alimentar Finisat 

7. IET   nr. 62 + 
+ + Copertina, blocul sanitar tehnica 

sanitară 

Finisat 

8. IET   nr. 63  + +   

9. IET   nr. 75 +  + Tehnica sanitară, apeduct, canalizare Finisat 

10. IET   nr. 85 + + +   

11. IET   nr. 87  + +   

12. IET   nr. 110 +  + Tehnica sanitară, apeduct, canalizare Finisat 

13. IET   nr. 113 + + +   

14. IET  nr. 116  + +   

15. IET  nr. 119   +   

16. IET   nr. 143  + +   

17. IET   nr. 145  + + Schimbarea geamurilor Finisat 

18. IET   nr. 157  + +   

19. IET  nr. 158   +   

20. IET   nr. 164   +   

21. IET   nr. 166   +   

22. IET   nr. 183   +   



23. IET   nr. 185  + +   

24. IET   nr. 186  + + Schimbarea geamurilor Finisat 

25. IET   nr. 215   + Camera frigorifică Finisat 

26. L. T. ”N.Gogol”  + + Coridor, auditoriul, țevi de scurgere În lucru 

27. L. T. ”N.Leviţkii”   +   

28. Gimnaziul nr.86  + +   

29. 
Şcoala Prim.- Grăd. 

”A. Ursu ” 
 

 + Schimbarea geamurilor În lucru 

30. CEE ”Lăstărel”  + +   

31. CCT   +   

32. DETS sec. Buiucani  + +   

 Total 9 18 32 12 
Finisat-12 

În lucru- 2 

 

Conform Foii de Titlu 2020, au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 20 

instituții, dintre care:  în 16 instituții de educație timpurie și 2 instituțiile de învățământ 

primar și secundar, 1 centrul extrașcolar și pentru redeschiderea grupelor în 1 instituție de 

educație timpurie.  Din cauza pandemieie de COVID-19, a fost început mai târziu procesul 

achizițiilor publice. Sunt desemnați agenții economici cu care au fost încheiate contracte 

pentruprestarea lucrărilor de reparații și au început lucrările în instituții, dupî cum urmează: 
 

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 

În lucru 

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 În lucru 

3. 

Lucrări de reparaţie în punctul medical și 

tavan în grupe, reparația scărilor cu 

balustradă, acoperiș la IET nr. 34 

    

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 În lucru 

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 

 

7. 
Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare, 

schimbarea tâmplăriei la IET nr. 85 

140 681,39 Nr. 63  din 

17.06.2020 

Standard 

Partener 

În lucru 

8. Lucrări de reparaţie depozitului alimentar 90 581,59 Nr. 64  din Standard În lucru 



la IET nr. 110 17.06.2020 Partener 

9. 
Lucrări de reparaţie a spălătoriei la IET nr. 

113 

124 457,89 Nr. 60  din 

17.06.2020 

Livart Prim În lucru 

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 

    

12. 
Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești și 

acoperișului la IET nr. 157 

    

13. 

Lucrări de reparaţie capitală  la punctul 

medical, acoperișului și schimbarea 

tâmplăriei la IET nr. 158 

    

14. 
Lucrări de reparaţie depozitului alimentar 

și rețelelor inginerești  la IET nr. 164 

    

15. 
Lucrări de reparaţie capitală a  spălătoriei, 

acoperiș la IET nr. 185 

    

16. 
Lucrări de reparaţie blocurilor  sanitare la 

IET nr. 215 

    

17. 
Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești la 

L.T. "N. Levițchi" 

97 373,38 Nr. 69   din 

17.06.2020 

Standard 

Partener 

 

18. 
Lucrări de reparaţie acoperișului la L.T. 

"N. Gogol" 

124 096,78 Nr. 69/1  din 

17.06.2020 

Gricons 

Impex 

În lucru 

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 În lucru 

20. 
Lucrări de reparaţie capitală la IET nr. 157 

(redeschiderea grupelor ) 

    

 

În cadrul DETS sectorul Buiucani continuă să se evaluieze procedurile de achiziţie, 

să fie desmnaţi câştigători cu care vor fi încheiate contracte pentru a demara lucrările de 

reparaţii şi în celelalte instituţii unde sunt  planificate reparaţii conform Foii Titulare 2020. 

Suntem în speranţa că până la sfîrşitul anului 2020 în toate instituţiile din subordinea DETS 

sectorul Buiucani lucrările de reparaţie să fie finisate. 

  

Evaluarea rezistenței tehnice a clădirii Gimnaziul nr. 52  a fost efectuată în anul 

2007, când  Direcția DETS sectorul Buiucani a contractat prin intermediul Direcției 

Verificare și Expertizare a Proiectelor în Construcții cu referire la stabilirea unui Raport de 

expertiză a edificiului Gimnaziului, ca urmare a faptului că în anii 2005-2006 la edificiul 

Gimnaziului nr. 52, str. Cornului 10, au apărut crăpături vizibile atât în încăperile interioare 

cât și exterioare. Conform expertizei urma de a fi consolidați pereții și fundamentul clădirii. 

Astfel, în anul 2007 a fost depus demers către Primăria municipiului Chișinău, unde urma 



ca Direcția Construcții Capitale să îndeplinească reparațiile de consolidare conform 

proiectului, dar din motive necunoscute Direcția Construcții Capitale  nu a îndeplinit 

cerințele proiectului de expertiză. 

Până în anul 2012 fosta școală nr. 52, reorganizată în Gimnaziul nr. 52 a activat, iar 

începând cu 01.09.2012 în baza ordinului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport 

întreg corpul profesoral și elevii  au fost transferați în incinta Gimnaziului nr. 59. 

Problema de bază pe parcursul anilor 2010-2012 era actul de expertiză care a fost 

solicitat la Centrul de Expertiză de administrația  Direcția Educație, Tineret și Sport a 

sectorului Buiucani, unde conform lui urma de a fi întărit fundamental edificiul 

Gimnaziului nr. 52. Deoarece suma pentru așa lucrări  depășea peste un milion de lei, iar 

conform deciziei Primăriei așa tipuri de lucrări capitale puteau fi îndeplinite doar de 

Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău. Direcția Construcții 

Capitale în luna august 2014 au reparat acoperișul, dar nu au consolidat pereții. În perioada 

desfășurării reparației, dezgolind acoperișul instituției a provocat şi inundația parțială, 

datorită ploilor frecvente din acea perioadă. Direcția Construcții Capitale nu a respectat 

cerințele tehnice de construcție, nu a petrecut expertiza tehnică a clădirii, deși vizual se 

vedeau fisuri pe pereți, iar lucrările de  finalizare nu au fost efectuate corect, deoarece nu s-

au montat căile de evacuare a apelor fluviale și nu au fost instalate barele de reținere a 

zăpezii.  În 2016-2017 avalanșa de zăpadă de pe acoperiș a distrus o parte din el, cauzând 

deteriorarea lui la anexa blocului alimentar,  care poate contribui la prăbușirea acoperișului. 

Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani a propus de nenumărate ori 

de a constitui o comisiemixtă  cu reprezentanți din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, 

Direcția Construcții Capitale, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Direcția 

Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani pentru a fi luată o decizie cu privire la 

edificiul Gimnaziului nr. 52. 

În Monitorul Oficial din 21.10.2016 privitor la Construcțiile Capitale efectuate de 

Primărie, nr. 361-367 pag. 48 este indicată suma investită de Primăria municipiului 

Chișinău, calificând ca o încălcare financiară grea.  

Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani suportă cheltuieli financiare 

pentru paza și întreținerea edificiului Gimnaziului nr. 52, dirijate de șeful de gospodărie. 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” s-a adresat la Direcția Generală Educație, 

Tineret și Sport de a prelua edificiul sus menționat, dar Direcția Educație, Tineret și Sport a 

sectorului Buiucani pledează pentru restabilirea Gimnaziului nr. 52, cu statut social, având 

în vedere că în regiunea dată nu exista altă instituție preuniversitară. 
 



   În cadrul acţiunilor de monitorizare şi dirijare a activităţii instituţiilor de educație 

timpurie, de  învăţământ primar și secundar din subordinea DETS sectorul Buiucani au fost 

evaluate următoarele aspecte: 

• Existenţa şi operaţionalitatea documentelor  instituţiei de învățământ; 

• Planificarea și procurarea bunurilor materiale pentru amenajarea mediului educaţional; 

• Organizarea şi desfăşurarea controalelor tematice, comparative, operative. 

  Menţionăm că în unităţile de învăţământ din subordine sunt create condiţii optime pentru 

organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului educaţional. În toate instituțiile de 

învăţământ - încăperile, teritoriile se menţin în ordine satisfăcătoare. 

 Procesul educaţional s-a desfăşurat conform prevederilor curriculumul-ui naţional şi 

este adaptat la specificul activităţii fiecărei instituții de învățământ. Instituţiile de 

învăţământ asigură implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţământ, curricula, 

metodologiile didactice şi de alternativă.  Documentele manageriale de planificare, evidenţă 

şi control corespund nomenclatorului şi cerinţelor în vigoare. 

Conform situaţiei de la 01 iunie 2020 în subordinea DETS sect. Buiucani sunt 35 de 

instituţii, după cum urmează: 

• Instituţii de Educație de Educație Timpurie – 25 (16, 20, 26, 34, 52, 54, 62, 63, 75, 85, 

87, 110, 113, 116, 119, 143, 145, 157, 158, 164, 166, 183, 185, 186, 215); 

• O şcoală primară - grădiniţă – „A. Ursu”; 

• Gimnazii – 2 (Gimnaziul nr. 86 - funcționează, iar Gimnaziul nr. 52 nu funcționează ); 

• Licee –2 (LT ”N. Gogol”, LT ”N. Levișchi” ) ; 

• Centre extrașcolare – 3 (Centrul educaţiei estetice "Lăstărel", Centrul de creaţie tehnică, 

bazinu”Gogol”); 

• O tabăra de odihnă  -  în afara orașului „Ulmu”; 

• Contabilitatea  Centralizată – 1.  

Unitățile de personal sunt distribuite pe instituții după cum urmează: 

Tipul instituţiilor Numărul de instituţii Numărul de unităţi 

Instituţii de educație timpurie 25 1181,5 

Şcoli primare 1 39 

Gimnazii 1 37,5 

Licee 2 291 

Instituţii extraşcolare 3 122 

Tabăra Ulmu 1 5 

Contabilitatea Centralizată 

Gimnaziul nr. 52 

1 

1 

82 



Total instituţii 35 1758,0 
 

 

 

Instituţii de educaţie timpurie 

Conform situaţiei de la 01 ianuarie 2020 funcţionau 26 de instituții de educație 

timpurie cu 237 grupe pe proiect, dar activează 226 cu 6235 de  copii înscriși în liste. 

Completarea grupelor în mediu în grădiniţe constituie 28 copii, inclusiv: în grupele de 

creşă – 24 copii, iar în grupele de grădiniţă – 29 copii. În această perioada ianuarie-martie 

2020 s-au alimentat 4226 copii. Achitări până la data de 10 iunie 2020 în sumă de 1991326, 

41 lei. 

Salariul mediu lunar al angajaţilor din instituţiile preşcolare constituie 3883 lei, 

inclusiv: conducători – 5082 lei, personal de profil – 5371 lei, personal administrativ  de 

deservire– 2343 lei. 

Instituțiile de educație timpurie activează cu program săptămânal de 5 zile cu regim 

de 12 ore. Procesul educaţional în instituții se realizează în limba română şi rusă, după cum 

urmează: 

• procesul educațional se desfășoară în limba română în 18 instituții: IET nr. 16, 20, 34, 

52, 54, 62, 75, 85, 119, 143, 145, 157, 158, 164, 166, 183, 186, 215; 

• procesul educațional se desfășoară în limba rusă în 3 instituții: IET nr. 63, 87, 113;  

• procesul educațional se desfășoară în limba română și rusă în 4 instituții: IET nr. 26, 

110, 116, 185.    

Baza tehnică - materială a IET este satisfăcătoare,  sunt create condiţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului educaţional. IET dispune de săli de grupă 

cu dormitoare şi blocuri sanitare, cabinet medical, izolator, spălătorie, bloc alimentar, 

depozite, cabinetul directorului, cabinet metodic, săli de muzică.   

Şcoli primare  

La sfârşitul perioadei de gestiune numărul de şcoli primare a constituit 1 - Școala 

Primară - Grădiniţă – „A. Ursu”, în care activează 9 clase, în mediu cu 255 de elevi. 

Completarea claselor constituie în mediu 28 de elevi. 

Salariu mediu lunar al unui lucrător din şcolile primare este de 4040 lei, inclusiv: 

personal de conducere – 5923 lei; personal de profil – 4723 lei; pedagogic  - 5135 lei, 

personal auxiliar – 2469 lei. 

Școala Primară - Grădiniţă – „A. Ursu” activează cu program săptămânal de 5 zile cu 

regim de 12 ore. Procesul educaţional în instituții se realizează în limba română. 

Baza tehnică - materială a instituției este satisfăcătoare,  sunt create condiţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului educaţional. 



 

 

 

Gimnazii 

La sfârşitul perioadei de gestiune numărul instituţiilor constituie 1 - Gimnaziul nr. 86, 

în care activează 9 clase cu 156 de elevi. Numărul mediu real de elevi în clasă este de 17, 

inclusiv pe grupele de clase: I-IV cu 17 elevi, V-IX cu 17 elevi.  

 Salariul mediu lunar al unui angajat constituie 3861 lei, inclusiv salariul 

conducătorilor –7253 lei, personal de profil – 5540 lei, personalului pedagogic – 5493 lei, 

personalului administrativ-economic şi didactic auxiliar – 1782 lei. 

Procesul educaţional în instituții se realizează în limba rusă, dar pentru anul de studii 

2020-2021 este planificată deschiderea unei clase I cu predare în limba română. 

Baza tehnică - materială a instituției este satisfăcătoare,  sunt create condiţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului educaţional. 

 Licee 

La sfârşitul perioadei de gestiune numărul instituţiilor constituie 2 – LT ”N. 

Levițchi”; LT ”N. Gogol”. Numărul de clase în mediu constituie 70 cu 1955 de elevi.  

Numărul mediu real de elevi în clasă este de 28, inclusiv pe clase: I-IV cu 29 elevi, 

V-IX cu 27 elevi, X-XII cu 27 elevi.  

Salariul mediu lunar al unui angajat constituie 4924 lei, inclusiv salariul 

conducătorilor – 6587 lei, personalului pedagogic – 6244 lei, personal de profil – 6091 lei, 

personalului administrativ-economic şi didactic auxiliar – 1874 lei. 

Procesul educaţional în instituții se realizează în limba rusă.. 

Baza tehnică - materială a instituției este satisfăcătoare,  sunt create condiţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului educaţional. 

Alte instituţii de învăţământ 

 La sfârşitul perioadei de gestiune funcţionau 3 instituţii extraşcolare – Centrul de 

Creaţie Tehnică şi Centrul de Educație Estetică ”Lăstărel”, cu 173  de cercuri  care sunt 

frecventate de 1929 copii. 

Salariul mediu lunar al unui lucrător din cadrul instituţiilor extraşcolare este de  4049 

lei, inclusiv: personalul de conducere – 5346 lei; personal de profil – 4797 lei; personal 

auxiliar – 1554 lei. 

           

Descrierea generală a executării bugetului DETS sectorul Buiucani  

pe semestrul I a anului 2020 

1) Descrierea părţii de venituri: 



Modificările indicatorilor aprobați inițial şi cauzele modificării acestora  

        Pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, instituţiilor preşcolare şi 

extraşcolare, desfăşurarea acţiunilor în domeniul învăţământului pentru Direcţia Educaţie 

Tineret şi Sport sectorul Buiucani pentru anul 2020 au fost aprobate venituri  cu aprobare de 

la bugetul de stat în sumă de 198957800,00 lei, dintre care venituri proprii de la prestarea 

serviciilor cu plată în sumă de 7797300,00 lei şi pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public în sumă de 86000,00 lei. 

Nivelul executării planului precizat a veniturilor pe semestrul I a anului 2020 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

anul curent 

Executat 

faţă de 

precizat 

în % 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 
142310 7797300 7797300 2026239,87 26,00 % 

Plata pentru locaţiunea 

bunurilor patrimoniului 

public 

142320 86000,0 86000,0 47542,44 55,28 % 

Finanţare de la buget 149800 191074500 191074500 84530920,09 44,23 % 

Total 
 

198957800 198957800 86604702,4 41,83 % 

 Nivelul executării veniturilor pe I semestru 2020 este la nivel de 43,52 %. 

 

2) Descrierea părții de cheltuieli pe fiecare ramură  

Modificarile indiciilor planificati în buget 

Destinația mijloacelor financiare 
Suma 

alocată 

Denumirea actului normativ în baza 

căruia s-a efectuat modificarea 

Cadru de sprijin 99800,0 Dispoziția nr. 31-d din 03.02.2020 

Compensații locuință 1000 lei 264000,0 Dispoziția nr. 31-d din 03.02.2020 

Compensații transport 70 lei 497700,0 Dispoziția nr. 31-d din 03.02.2020 

Cadru didactic 2000 lei HG 969 1584000,0 Dispoziția nr. 31-d din 03.02.2020 

Redeschiderea grupelor 1141900,0 Decizia 6/4 din 26.12.2020 

Executarea documentelor 

judecătorești 
42994,0 Dispoziția nr. 128-d din 18.03.2020 



Terenuri de joacă IET nr. 166 765000,0 Dispoziția nr. 127-d din 18.03.2020 

Total 4395394,0   

 

Nivelul executării cheltuielilor pe primele 6 luni anul  2020: 

Executarea bugetului pentru semestrul I al anului 2020 la un nivel  în mediu  50,5%. 

În raport cu alocațiile prevăzute în buget față de perioada respectivă a anului precedent – la 

nivel de 124%. 

Programe cu suport bugetar sectorial nu au fost; 

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat nu au fost; 

Finanțare din fondul de rezervă şi fondul de intrvenție a Guvernului nu a fost; 

3) Executarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe. 

Proiecte finantate din surse externe nu au fost. 

4) Descrierea cheltuielilor reale (efective) pentru alimentaţie, medicamente, inventar 

moale, obiecte de igienă, utilag tehnologic. 

 Procesul alimentaţiei copiilor în instituţiile de educaţie timpurie din sector este un 

obiectiv primordial al activităţii DETS sectorul Buiucani, care în permanenţă se 

monitorizează şi se întreprind diverse măsuri operative de lucru şi control în vederea‚ 

îmbunătăţirei acesteia. 

Astfel, în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică mun. Chişinău, la data de 

11.12.2019, a fost coordonat şi aprobat meniul-model pentru sezoanul iarnă - primăvară 

anul 2020, pentru instituţiile de educaţie timpurie din subordinea  DETS sect. Buiucani și la 

data de 26.06.2020 a fost propus pentru coordonare meniul-model pentru sezoanul vară-

toamnă anul 2020.           

          Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli de produse alimentare conform 

meniurilor cerere în  sumă de 6400836,31 lei. 

          Pe parcursul primelor 6 luni a anului  2020 suma calculată pentru plata părinţilor 

conform chitanțelor constituie 1965304,52 lei; conform zilelor frecventate constituie 

1909913,85 lei.  Pe parcursul primelor 6 luni a anului  2020 a fost acumulată suma din plata 

părinţilor 6451473,68 lei. Pe parcursul perioadei menționate au benificiat de scutire  

integrală (100%) - 20 persoane și scutire parțială (50%) - 145 persoane. 

 

În baza ordinului nr. 187 din 05.06.2020 al DETS sectorul Buiucani a demarat 

procedura cu referire la casarea mijloacelor fixe. Urmează ca Primăria municipiului 

Chişinău să desemneze comisia pentru procedura de casare și camera de expertiză și comerț 

să facă expertiza și să ne elibereze decizia la toate bunurile casate.  



           Valoarea totală a materialelor  la 30.06.2020  procurate pentru necesităţile 

instituţiilor  şi anume:     

• Combustibil în sumă de 13365,61 lei; 

• Piese de schimb în sumă de 192290,00 lei; 

• Inventar moale  în sumă de  4358,00 lei;    

• Materiale de uz gospodăresc  în sumă de  469060,25 lei;   

• Materiale de construcţie în sumă de 5126,16  lei; 

• Medicamente în sumă de 13024,00 lei; 

• Alte materiale în sumă de 81564,00 lei; 

 

În acelaşi timp au fost trecute la pierderi pentru necesităţile instituţiilor materiale în 

suma de 6487993,63 lei.   

În urma casării, defrişării, reparaţiilor  au fost acumulate deşeuri, o parte dintre ele fiind 

realizate în sumă de 6678,00 lei.  

Dar,  totodata   au   fost    întrari   gratuite  în  sumă   de 61683,17 lei. 

5) Executarea cheltuielilor capitale. 

    Pentru perioada  ianuarie-iunie 2020 s-au executat cheltuieli de reparaţie capitală în sumă 

de 278300,00 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6) Majorarea soldurilor de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare 

comparativ cu anul precedent. 

Mijloacele bănesti la 30.06.2020 constituie 68869353,00 lei.  

 

Descrierea informaţiei din bilanţul contabil 

 Bilanţul DETS sectorul Buiucani finanţat de la buget constă din următoarele componente: 

active și pasive. 

1) Descrierea existenţei şi circulaţiei mijloacelor fixe, a materialelor şi a valorilor 

materiale. 

Compartimentul „Mijloace fixe” cuprinde urmatoarele conturi:  311, 312, 313, 314, 

315, 316, 317, 318.  Pe parcursul perioadei de raportare  a demarat procedura de casare 

mijloacelor fixe în baza ordinului Direcţiei  Educaţie  Tineret  şi  Sport  sectorul Buiucani şi 

a dispoziţiei Primăriei  municipiului  Chişinău şi urmează să fie casate  mijloace fixe. 

2) Descrierea flixului mijloacelor bănești 

Întrările mijloacelor bănești au constituit 86551423,00 lei și ieșirile – 17682070,00 lei, 

formând soldul mijloacelor bănești la sfirșitul perioadei de gestiune de 68869353,00 lei. 

3) Informații privind veniturile și cheltuielile bugetare, rezultatul anului curent 



Conform raportului FD-042 veniturile pe primele 6 luni 2020 constituie 86550688,00 lei și 

cheltuielile 17682071,00 lei formând rezultatul perioadei de gestiune de 68868617,00 lei. 

4) Informații privind creditele bugetare 

DETS sectorul Buiucani nu a primit și nu a acordat credite bugetare. 

5) Informatii privind imprumuturile bugetare 

DETS sectorul Buiucani nu a primit și nu a rambursat imprumuturi bugetare. 

6) Informatii privind imprumuturile de la instituțiile financiare și nefinanciare, 

inclusiv din anii precedenți. 

DETS sectorul Buiucani nu a primit și nu a rambursat imprumuturi de la instituțiile 

financiare și nefinanciare, inclusiv din anii precedenți. 

7) Informații privind neajunsurile, delapidările și măsurile intreprinse 

La DETS sectorul Buiucani nu au fost depistate furturi. 

8) Informații privind mijloacele temporar intrate în posesia DETS sectorul Buiucani 

La 30.06.2020 mijloacele temporar intrate în posesia DETS sectorul Buiucani constituie 

1502831,15 lei, și se formează de la garanțiile bancare pentru buna executare a contractelor. 

 

În baza Planul Complex de activitate a DETS sectorul Buiucani pentru primul 

semestru al anului 2020 au fost planificate și realizate activități după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Activități Planif

icate 

Reali

zate 

Nerealizate 

1. Tematica problemelor pentru 

examinare la şedinţele de analiză şi 

sinteză   a   preturii sectorului Buiucani 

în anul  de studii  2019 - 2020 

2 1 Cu  privire la  organizarea  

odihnei  şi întremării  

elevilor şi adolescenţilor 

(cauza: pandemia) 

2. Şedinţele  consiliului  de  administraţie 5 1 Implimentarea continuă  a 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului Republicii 

Moldova  nr. 95 din  

05.02.2009 privind Legea 

Securităţii  în muncă (cauza: 

lipsa specialistului IPC) 

3. 

 

Şedinţe  cu managerii  principali  ai  

unităţilor de învăţământ preuniversitar / 

Şedinţe  cu managerii  principali ai   

instituțiilor  de educație timpurie 

4 4  

4. Activităţi organizatorice   şi în masă  a  6 4 Aplicaţii la Protecţia Civilă 



DETS BUIUCANI 

 

 

 

Măsuri generale: 

Măsuri   organizatorice: 

Măsuri de îmbunătăţire a bazei tehnico 

- materiale 

 

 

 

 

14 

4 

8 

 

 

 

 

14 

4 

8 

(cauza: lipsa specialistului 

IPC) 

Evaluarea gradului de 

pregătire  în domeniul 

securițăţii şi sănătăţii în 

muncă, apărării  împotriva 

incendiilor şi Protecţiei civile  

în  taberelor cu sejur de zi 

(cauza: pandemia) 

5. Seminare  instructiv - metodice  pentru   

colaboratorii  Contabilităţii  

Centralizate, convocate  de  către  

contabilii  şefi-adjuncţi ai DETS 

sectorul Buiucani 

2 2  

6. Sedinţe  cu  şefii  pe gospodărie, 

ajutorii de directori pe gospodărie  a 

instituţiilor  de învăţământ preşcolar, 

preuniversitar, extraşcolar,  

subordonate a  dets buiucani 

2 2  

7. Graficul controalelor ce ţin de 

activitatea financiar – gospodărească 

13 34 Notă: desfăşurate în toare 

instituţiile  

8. Note informative 5 4 Taberele cu sejur de zi 

(cauza: pandemia) 

9. Planul de achiziţie pentru anul 2020 37 37 Notă: realizarea cu întârziere 

a unor achiziţii 

 

În concluzie, menționăm faptul că cauza majoră a nerealizării unor activități sau 

realizării cu întârziere este declanșarea stării de urgență datorită pandemiei de COVID-19 în 

luna martie 2020.  

În primul semestru al anului 2020, în cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport a 

sectorului Buiucani au fost elaborate: 

• 16 proiecte de decizie la achiziții publice; 

• 79 contracte (de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor); 

• 204 ordine generale, 105 ordine cu referire la personalul scriptic, 61 ordine cu privire la 

acordarea concediilor; 

• 22 circulare; 



• 61 acorduri; 

• 15 contracte de muncă; 

• 46 controle în instituțiile din subordine; 

• studii și chestionare, etc. 

Problema majoră care a pereclitat activitatea subdiviziunilor din cadrul DETS 

sectorul Buiucani şi instituţiilor din subordine este legată de pandemia de  COVID – 19, 

când în cadrul DETS sectorul Buiucani au fost discutate și aprobate ordine în baza 

deciziilor  luate de organele ierarhic superioare (Guvern, Ministerul Educaţiei Culturii şi 

Cercetării, Primăria municipiului Chişinău, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, 

etc.) cu referire la lucrul angajaților în cadrul secției, lucrul de la domiciliu și staționarea 

unor angajaţi. Totodată menţionăm că instituţiile de educaţie timpurie, învăţământ primar şi 

secundar, precum şi cele extraşcolare datorită ordinului nr. 292 din 10.03.2020 al 

Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării instituţiile de învăţământ din subordinea DETS 

sectorul Buiucani şi-au sistat procesul educaţional şi au desfăşurat activităţi online la 

distanţă. 

O altă problemă cu care se confruntă DETS sectorul Buiucani, dar şi o bună parte din 

instituţii, este lipsa personalului (angajaţilor). Acoperirea locurilor vacante cu personal 

calificat, selectat în bază de concurs, va duce la o activitate mai bună a fiecărei instituţii.  

Propuneri de perfecționare a serviciilor prestate: 

• Crearea în cadrul DETS sectorul Buiucani a unui sistem de lucru cu corespondența, 

pentru ca colaboratorii să aibă acces liber la scrisorile de intrare și ieșire; 

• Diversificarea mijloacelor și modalităților de consultare a managerilor cu referire la 

soluționarea problemelor apărute (necesitățile bunurilor materiale, reparațiilor, etc.) cu 

care se preocupă și de stabilire a căilor de soluționare; 

• Crearea în cadrul DETS sectorul Buiucani a unui sistem eficient de lucru cu agenții 

economici, ca parteneri permanenți, pentru acoperirea necesităților în instituțiile din 

subordine; 

• Implementarea programelor de parteneriat și consolidarea relațiilor existente între 

instituțiile din subordine atât cu instituțiile publice, cât și cu agenții economici implicați 

în procesul de reconstrucție și reînnovare a instituţiilor de educație timpurie, de 

învăţământ primar, secundar şi extraşcolar; 

• Acordarea suportului material, tehnologic și informational al agenților economici pentru 

îmbunătățirea calității și diversificării spectrului de servicii prestate. 

Autoevaluarea activității subdiviziunii:     

Priorităţile  pe care și le-a propus DETS sectorul Buiucani pentru anul 2020  sunt 

realizate parţial în primul semestru al anului 2020, după cum urmează: 



• Se organizează şi se ţine la control procesului de alimentație  în instituții; 

• Se dezvoltă infrastructura şcolară şi baza tehnico-materială şi didactică; 

• Se asigură cu utilaj tehnologic instituțiile din subordine; 

• Se dotează cu mobilier instituțiiler din subordine; 

• Se aprovizionează cu produse sanitaro-igienice instituțiile din subordine; 

• Se aprovizionează cu medicamente instituțiile din subordine; 

• Se dezvoltă rețelile instituţiilor  de învățământ din perspectiva accesului la educație de 

calitate. 

În continuare DETS sectorul Buiucani va monitoriza aceste priorităţi, calitatea şi 

corectitudinea fiind primordială. În scopul asigurării controlului și a îndeplinirii obiectivelor 

propuse, DETS sectorul Buiucani colaborează și comunică zilnic cu managerii instituțiilor 

din subordine. În acest mod suntem la current cu toții cu referire la situația din instituțiile 

din subordine, precum și monitorizarea, ducerea evidenței și informarea noutăților parvenite 

de la organele ierarhic superioare. 

 

                               

 

 

 

 

 

                      

 

 

 


