
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 29 iunie-03 iulie 2020 

Statutul sarcinilor, acțiunilor programate 

şi realizate pentru săptămâna precedentă  

(29 iunie-03 iulie) 
Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

 (06- iulie 2020) 

Riscuri /probleme 

 

Note 

 

Realizarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a edificiilor educaţionale din subordine (lucrări concrete pentru deschiderea grupelor noi în IET) 

Lucrări de reparație capitală: conform 

Foii Titulare  

4 990,0 mii lei (art. 311120) pentru 

reparații capitale 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”. 

 și 700,0 mii lei pentru redeschiderea 

grupelor noi în IET nr. 157 (2 grupe),  

• Evaluarea la reparații curente: IET 

nr. 186, LT ”Gogol” 

Contestațiile apărute la 

Achiziții Publice 

In lucru 

Contracte semnate cu agentul economic 16 contracte; • Încheierea a 7 contracte Refuzul agenților de a 

încheia contracte 

În lucru 

Monitorizarea situaţiei și lucrărilor 

reparațiilor curente în instituțiile din 

subordine;  

3: IET nr. 186, Școala Primară- 

Grădiniță ”A. Ursu”, LT ”N. Gogol”; 

 

• Monitorizarea lucrărilor la toate 

instituțiile din subordinea DETS 

Buiucani; 

 La control 

Monitorizarea lucrărilor la toate serviciile 

de avariere (reţelelor inginereşti, utilaj 

tehnologic, electricitate); 

2 avariere soluționată (IET nr. 54-utilaj 

tehnologic, 110-tehnica sanitară)  
• Monitorizarea la verificări la 

contoarele de electricitate, 

transformatoare de curent, contoare 

de apeduct și contoare la energia 

termică; 

Avariere în timp de 

noapte sau în zilele de 

odihnă; 

La control 

Monitorizarea verificării la contoarele 

de electricitate, transformatoare de curent, 

contoare de apeduct și contoare la energia 

termică;  

IET nr. 145; 

 
• Colaborarea cu Î.C.S. „Premier 

Energy" S.R.L.  referitor la 

desigilarea și sigilarea contoarelor 

în instituțiile din subordine; 

Lipsa surselor 

financiare pentru 

lucrările neprevăzute 

 

Raport de toatalizare a realizării lucrărilor de reparaţie a IET 



Monitorizarea lucrărilor la reparații 

capitale în baza contractelor încheiate; 

13 instituții (IET nr.  20, 26, 52, 54, 63, 

85, 110, 113, 143, 185, CCT, LT ”N. 

Gogol”, LT ”N. Levițchi”); 

• Începutul lucrărilor la 7 instituții Lucrările neprevăzute; 

Condițiile climaterice 

(ploi) 

În lucru 

Nivelul pregătirii instituţiilor de educaţie timpurie, în cazul reluării activităţii acestora 

Produsele distribuite vor fi folosite, în caz 

de deschidere a IET, pentru o perioadă de 

2-3 luni; 

Bunuri materiale în sumă de 709870,00 

lei 
• Discuții privitor la folosirea 

rațională a bunurilor materiale 

primite; 

Folosirea irațională; Distribuit 

Prezentarea necesităților pentru 

achiziționarea bunurilor materiale pentru 

redeschiderea și buna funcționare a 

instituțiile de educație timpurie din 

subordine în condițiile de pandemie 

pentru evitarea răspândirii infecției Covid-

19; 

Pentru 25 IET; • Achiziționarea și distribuirea 

bunurilor materiale necesare 

(suplimentar)  

• Evaluarea la procedura de 

achiziționare a dezinfectanților; 

Acceptarea 

modificărilor la 

Direcția Finanțe va 

permite achiziționarea 

bunurilor; 

La control 

Repartizarea bunurilor materiale în 

instituțiile din subordine; 
344 buc.covorașe dezinfectante; 

39600 buc. pahare de hârtie; 

80 buc. prelungitoare de 5 m; 

54 cutii mănuși chirurgicale; 

• Întocmirea necesităților la utilajului 

tehnologic conform demersurilor 

prezentate de instituțiile 

subordinate; 

Tergiversarea 

expedierii 

demersurilor din 

instituții; 

Distribuire  

Evaluarea la licitația inventarului moale; 10 loturi: Halat, costum pentru 

bucătar, bonete, șorț, seturi de albituri, 

saltele, cuverturi, ștergare flaușate; 

• Pregătirea pentru publicare a 

necesităților la veselă conform 

demersurilor prezentate de 

instituțiile subordinate; 

Lipsa mijloacelor 

financiare destinate 

dotării instituțiilor; 

În lucru 

Pregătirea pentru evaluare la utilaj 

tehnologic pentru achiziționare; 

2 plite electrice; 4 dulapuri  frigorifice; 

1 mixer pt aluat; 4 mașini de taiat 

legume; 1 cuptor pe aburi cu 7 tave; 2 

cuptoare de copt; 

• Pregătirea pachetelor de documente 

pentru casarea mijloace fixe; 

Tergiversarea din 

cauza pandemiei 

 

Organizarea procesului de alimentaţie în IET 

Monitorizarea produselor alimentare 

depozitate în instituțiile din subordine 

25 IET; • Discuții  cu persoanele responsabile 

de recepționarea produselor privitor 

la termenul de valabilitate, 

corectitudinea depozitării, 

respectarea normelor sanitare, 

verificarea conform criteriilor 

organoleptici miros, pipăit, aspect 

vizual 

Infectarea unor 

produse cu acarieni în 

perioada caniculară 

La control 

Verificarea sistematică la fața locului a 

produselor alimentare din depozitele 

instituțiilor 

8 IET (20, 62, 75, 116, 119, 166, 183);   

Calcularea necesității de apă potabilă 

pentru copii din instituțiile preșcolare din 

subordine 

25 IET  

Asigurarea cu 10000,00 l apă lunar; 
• Stabilirea necesității de surse 

financiare necesare 

Lipsa surselor 

financiare 

 



Elaborarea meniul model vară-toamnă 

anul 2020 pentru copiii din instituțiile 

preșcolare 

Coordonat de CSP mun Chișinău la 

data de 30.06.2020; 
• Rederecționarea meniului model în 

IET 

  

Colaborare cu agenții economici pentru 

asigurarea cu produse alimentare a IET 

12 agenți economici; • Achiziționara produselor 

alimentare sezoniere (fructe, 

legume, verdeață) 

Prelungirea termenilor 

de livrare a 

contractelor  prin 

acorduri adiționale 

Colaborare 

Demers către ANSA cu referire la 

permisiunea includerii în alimentația 

copiilor produsele alimentare depozitate 

în depozitele instituțiilor pe perioada 

pandemiei COVID -19 

Demers din 30.06.2020; • Aplicarea în practică a indicațiilor 

ANSA 

Evitarea oricăror 

riscuri de a include în 

alimentația copiilor a 

unui produs 

neconform 

La control 

Punerea în aplicare a deciziei CMC nr. 7/6 din 09.06.2020 „Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituţiile de învăţămţnt preşcolar din 

mun. Chişinău (norma de consum per copil 0,5 litri) Efectuarea calculeleor necesare pentru stabilirea costului aferent implementării prezentei decizii 

Calcularea necesității de apă potabilă 

pentru copii din instituțiile preșcolare din 

subordine 

25 IET  

Asigurarea cu 10000,00 l apă lunar; 
• Stabilirea necesității de surse 

financiare necesare 

Lipsa surselor 

financiare 

 

Acţiuni de lichidare a consecinţelor ploilor abudente din luna iunie. Situaţia la zi în instituţiile de învăţământ din subordine. Probleme. Soluţii 

Reparația acoperișurilor Reparația acoperișului conform Foii 

Titulare în 7 instituții (34, 52, 63, 157, 

185, LT ”Gogol”, CCT); 

Necesitatea reparației acoperișului 

după ploi - 12 instituți (IET nr. 26, 34, 

52, 63, 157, 158, 164, 185, 186, 215, 

CCT, LT ”N. Gogol”); 

• Așteptăm raspuns de la DGF cu 

referire la  finanțare suplimentară 

pentru reparația acoperișurilor care 

permit pătrunderea apei în 

încăperile instuțiilor din subordine; 

Lipsa mijloacelor 

financiare 

În lucru 

Salubrizarea teritoriilor instituţiilor de învăţământ și a celor adiacente din subordine 

Salubrizarea teritoriului instituției și 

teritoriului adiacent - 31 instituții; 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și 

secundar; 2 inst. extrașcolare.; 
• Teritoriul instituțiilor din 

subordinea DETS sect. Buiucani și 

teritoriul adiacent continua să fie 

salubrizat zilnic; 

Lipsa inventarului 

necesar (var, vopsea); 

Proces 

continuu 

Prășirea, afânarea clumbelor IET nr. 26, 62, 116, 119, 145, 157, 166, 

185, 186; 
• Înainte de redeschiderea instituțiilor 

reîmprospătare cu var și vopsea; 

Condițiile climaterice 

(ploi) 

 

Retezarea arbuștilor; IET nr. 75, 145;   La control 

Cosirea ierbii; 6500 m2  IET nr. 52, 62, 110, 116, 119, 

145, 157, 158,, 166, 183, 215; 
• Defrișarea copacilor uscați și 

curățirea crengilor în 16 instituții 

din subordine; 

  

Evacuarea gunoiului menajer; IET nr.; 20, 34, 52,  145, 164, 183,  185, 

186, 215, LT ”N. Levițchi”; 
• Evacuarea gunoiului menajer (la 

necesitate se va face solicitare); 

Suprasolicitarea la 

Autosalubritate; 

La control 



Evacuarea deșeurilor (crengi uscate, 

frunzișul, etc.); 

În 2 IET (20, 110) evacuate cu forțele 

proprii; 
• Programată evacuarea deșeurilor 

din 6 instituții (IET nr. 116, 119, 

143, 145, 215)  

Tergiversarea 

lucrărilor de evacuare; 

La control 

Vopsire 2 instituții (IET. Nr. 62, 83); • La necesitate și în alte instituții;  La control 

Defrișarea copacilor Autorizația nr. P-0303/2020 din 26 

iunie 2020; 
• Începutul lucrărilor de defrișare în 

IET nr. 34, 54, 62, 86, 119; 

Condițiile climaterice; În lucru 

Realizarea procedurilor de Achiziţii Publice pe toate segmentele, prioritar - reparaţii. Contracte semnate 

Achiziții publice 1 licitație publicată repetat (IET nr. 

145, 158); 
• Desemnarea agentului câștigător Suspendarea eventuală 

a achizițiilor publice;  

În lucru 

Evaluare la achiziții publice 1 licitație: materiale de construcție; • Evaluare COP la 2 licitații; 

• Evaluare la 2 licitații de mica 

valoare; 

lipsea răspunsului la 

clarificări; 

La control 

Publicare repetată a necesităților la 

detergenți; 

13 loturi; • Răspunsul la clarificările agenților 

economici pe achiziții.md; 

  

Monitorizarea procesului de instalare a contoarelor electrice la blocurile alimentare din instituţiile de învăţământ secundar din subordine 

Instalarea contoarelor la blocurile 

alimentare din instituţiile de învăţământ 

secundar din subordine; 

1 contract semnat pentru instalarea 

contoare electrice; 
• Începutul lucrărilor de montare a 

contoarelor electrice; 

Tergiversarea 

începutului lucrărilor 

de către agentul 

economic 

In lucru 

Interzicerea acumulărilor ilicite de bani pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii în IET 

Informarea managerilor instituțiilor cu 

referire la acumulările ilicite de bani în 

instituțiile din subordine 

 • Discuții cu referire la interzicearea 

acumulării ilicite de bani; 

 La control 

Respectarea procesului de transparenţă privind executarea bugetului 

Plasarea pe pagina Web și în mapa 

instituției (în format hârtie) 

30 instituții Executarea bugetului la 

data de 1 iunie și 1 iulie 2020 

  La control 

Organizarea evenimentelor de finalizare a unor lucrări de reparaţie la care au particiapat reprezentanţii APL 

Toate lucrările de reparație sunt în lucru 13 instituții • Se vor finisa în curând lucrările de 

reparație în LT ”N. Gogol” și IET nr 

52; 

 În lucru 

Realizarea instruirilor personalului din IET în perioada estivală, în caz de redeschidere a acestora 

Demers nr. 01-22/506 din 26.06.2020 la 

CSP cu solicitarea instruirii igienice 

Pentru 116 angajați; • Inceputul cursului de instruire 

igienică pentru 116 angajați; 

• Solicitare de organizare cursuri și 

pentru alți angajați; 

Tergiversarea 

răspunsului de la CSP 

Solicitare 

Respectarea  măsurilor de protecție întru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 în cadrul DGETS şi DETS din sectoare (Hotărârea nr. 7 din 

14.06.2020 şi nr. 9 din 19.06.2020 a Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. Chişinău) 



Repartizarea bunurilor materiale și 

dezinfectanți în cadrul DETS sect. Buiucani 

și instituțiilor din subordine; 

În sumă de 80700,00 lei, dintre care 

1500,00 pentru DETS sect. Buiucani; 

 

• Monitorizarea cazurilor de Covid 

19; 

  

DETS sect. Buiucani a emis ordinile interne 

nr. 179 din 27.05.2020, 191 din 15.06.2020, 

și în instituțiile din subordine au fost emise 

ordine interne, în baza cărora angajații 

lucrează (în instituție, la domiciliu, staționați) 

și sunt informați cu măsurile de prevenire a 

infecției Covid 19 la locul de muncă; 

 • Respectarea ordinelor emise;  La control 

Angajații din subordinea DETS sect. 

Buiucani au fost informați cu referire la 

Hotărârile Comisiei Naționale  Extraordinare 

de Sănătate Publică; 

42  colaboratorii DETS sect. Buiucani; 

31 instituții din subordine; 

• Persoanele care au vârsta de 63 ani 

prezintă declarație pe propria 

răspundere pentru prezență la 

serviciu în cadrul DETS sect. 

Buiucani 

 La Control 

Publicare pe pagina Web 

Noutăți; 

Evenimente; 

Hotărâre 

Rapoarte 

Note informative 

Meniu model  

Executarea bugetului 

 

9 Noutăți; 

3 Evenimente; 

1 Hotărâre 

5 Rapoarte 

7 Note informative 

1 Meniu model coordonat la CSP 

30 instituții Executarea bugetului la 

data de 1 iunie și 1 iulie 

 

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 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 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 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. 185 130 393,66 Nr. 76  din 23.06.2020 Livart Prim În lucru 

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 )     

 

 

 

 

Reparații curente conform Foii Titulare 

Nr. Instituţiile 

Lucrări de 

reparație la 

panouri 

electrice 

Deservirea 

contoarelor 

termice 

Spălare 

hidroulică  

Reparații curente Statut 



 

Notă informativă cu privire la necesitatea reparației acoperișului până la 14.06.2020 

Nr. Instituția Adresa Suprafața, m2 Suma estimativă, lei Nota 

1 IET nr. 16 Str. M.Cebotari, 26 110  55 000,0 ardezie 

2 IET nr. 87 Str. I. Creangă, 62/2 555 140 000,0 moale 

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.- grad.„ Ursu ”   + Schimbarea geamurilor  În lucru 

30 CEE „Lăstărel”  + +   

31 CCT   +   

32 DETS sec. Buiucani  + +   

 Total 9 18 32 12 
Finisat-12 

În lucru- 2 



3 IET nr. 116 Str. Paris, 34 520 130 000,0 moale 

4 IET nr. 119 Str. I .Pelivan, 22 850 213 000,0 moale 

5 IET nr. 183 Str. L. Deleanu, 1/1 250 65 000,0 moale 

6 LT “N.Leviţki ” Str. I. Pelivan , 24 50 20 000,0 ardezie 

7 Gimnaziul nr. 86 Str. V. Lupu,14 490 123 000,0 moale 

   2 825 746 000,0  

 

Notă informativă cu privire la necesitatea reparației acoperișurilor, după ploile abundente de pe data de 14.06.2020  

Nr. Instituția Adresa Suprafața, m2 Suma estimativă, lei Nota 

1 IET nr. 26 Str. N. Costin, 46  20 000,0 Țiglă metalică 

2 IET nr. 34 Str. C. Ieșilor, 25/2   F.T. 

3 IET nr. 52 Str. Drumul.Crucii, 99/1   F.T. 

4 IET nr. 63 Str. Columna, 142   F.T. 

5 IET nr. 157 Str. Cornului, 3   F.T. 

6 IET nr. 158 Str. N. Costin, 59/2   F.T. 

7 IET nr. 164 Str. N. Costin, 63/7 180 45 000,0 moale 

8 IET nr. 185 Str. Alba-Iulia, 202/3   F.T. 

9 IET nr. 186 Str. L. Deleanu, 11/2 250 65 000,00 moale 

10 IET nr. 215 Str. 31 August 1989, 94 220 55 000,00 moale 

11 CCT Str. Suceava, 103   F.T. 

12 LT “N.Gogol” Str. Șciusev, 90   F.T. 

 Total  650 185 000,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 67 80700,00 

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     709870,50 

Pentru buna funcționare a instituțiilor de educație timpurie până la finele anului 2020 mai avem nevoie de următoarele bunuri materiale:  

Denumirea Un. mas Cantitatea  Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri buc 100 40000,00 

Dezinfectant pentru măni rezervă 5 litri buc 300 90000,00 

Prosoape de hârtie buc 4000 40000,00 

Mănuși medicinale cutii 46 18400,00 

Termometru inflaroșu buc 230 276000,00 

Viziere buc 944 28320,00 

Lampă antibacterială buc 235 329000,00 

Total   821720,00 

  Se află în procedura de achiziție inventarul moale  

Halate albe buc. 150 28998,00 

Halate albastre buc 52 7120,00 

Șorțuri buc 200 14388,00 

Costume pentru bucătar buc 52 13000,00 

Total   63506,00 

 


