
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 24-28 august 2020 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(24-28 august 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

(01-04 septembrie 2020) 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Lucrări de reparație capitală 

conform Foii Titulare 2020 

4 990,0 mii lei pentru reparații capitale Monitorizarea reparațiilor în 

instituțiile din subordine a 

DETS sect. Buiucani 

  

Reparație generală  2 700,0 mii lei în 13 instituții: 34, 54, 63, 85, 110, 113, 

143, 145, 157, 158, 164, 185, CCT 

100% Finisate 

  Finisat 

Reparația acoperișurilor  920,0 mii lei pentru în 7 instituții: 34, 52, 63, 157, 185, 

LT ”N. Gogol”, CCT 

100 % Finisate 

  Finisat 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente 

Finisate-2: IET nr.16, 183; 

În lucru: - 

Demararea lucrărilor de 

reparație, după licitația din 

26.08.2020 (IET nr. 87, 119) 

și 29.08.2020 (IET nr. 116, 

157, 186, Gimnaziul nr. 86) 

 În proces 

Reparația tehnicii sanitare 

și a sistemului de încălzire  

1 370,0 mii lei în 8 instituții: 52, 63, 113, 143, 157, 164, 

215, LT „N. Levițchi”  

100 % Finisate 

  Finisat 

Lucrări de reparație în 

instituții cu finanțare din 

economiile formate 

Finisate:19 instituții: 20, 26, 34, 52, 54, 63, 85, 110, 

113, 143, 145, 157, 158, 164, 185, 215, LT ”N. 

Gogol”, LT ”N. Levițchi”, CCT 

100 % Finisate 

Începutul lucrărilor în 

instituțiile din subordine la 

care au rămas economii după 

reparații 

 Finisat 

Redeschiderea a 2 grupe 

noi  

700,0 mii lei în IET nr. 157 

85% desfășurate de agentul economic ”Data Cons 

Service” 

Finisate 2 pavilioane–din economiile formate 

Din economiile formate vor 

fi lucrări suplimentare 

 În proces 

Panouri electrice Finisate - 5: IET nr. 16, 119, 215,  LT ”N. 

Levițchi”, Gimn. nr. 86 

Lucrări de reparații a 

rețelelor electrice și 

 În proces 



În lucru - panourilor (ȘP-G ”A. Ursu”, 

LT ”Gogol”) 

Instalarea contoarelor la 

blocurile alimentare la 

instituțiile de învățământ 

primar și secundar 

Contoare electrice montate și sigilate la 4 instituții 

de învățământ primar și secundar- 100% finisat 

  Finisat 

 Semnarea contractelor la instalarea contoarelor de 

apă 

Începutul lucrărilor de 

montare 

 În proces 

Calitatea executării 

lucrărilor de reparație în 

instituțiile de învățământ 

din subordine 

Nu au fost planificate verificări în instituțiile 

subordonate DETS sectorul Buiucani 

   

Asigurarea cu 

necesități anticovid-19: 

școli si IET din subordine 

Bunuri materiale în sumă de 1275521,50 lei - 

protecție COVID- produsele distribuite vor fi 

folosite, în caz de redeschidere a IET, pentru o 

perioadă de 2-3 luni 

Discuții privitor la folosirea 

rațională a bunurilor 

materiale primite 

 Distribuit 

 Repartizarea în instituțiile din subordine după cum 

urmează: 

95996,00 lei – Roilsmed SRL (covor cauciuc 

dezinfectant, covor dezinfectant, mănuși latex, 

viziere, lămpi antibacteriene, măști) 

46410,00 lei - Patnico SRL (termometru infraroșu) 

86749,00 lei – Tehnomed SA (dezinfectant) 

2851,20 lei -11 pulverizatoare 16 l 

6305,00 lei – 500 mănuși de cauciuc 

52962,00 lei – 40 uscătoare de mâini 

Repartizarea bunurilor 

materiale pentru profilaxia 

anti-Covid-19 donate de 

UNICEF 

 La control 

Încheierea contractelor la 

halate albe și albastre 

în sumă de 212.965,00 lei 

 

Repartizarea halatelor - 1115 

bucăți prin instituțiile din 

subordine 

 La control 

Repartizarea linoleumului 

de către agentul economic 

”Olimpus” 

2 contracte de achiziție: 

în sumă de 168600,00 lei 

în sumă de 33250,00 lei 

Distribuirea linoleumului în  

instituțiile din subordine 

 La control 



Încheierea contractelor și 

repatizarea mobilierului 

Agentul economic ”Anstelux” pentru 11 loturi Achiziționarea și repartizarea 

mobilierului prin instituții 

 La control 

Repartizarea bunurilor 

materialelor la utilajului 

tehnologic 

în sumă de 68640,00 lei de ”Nord universal” 

în sumă de 68640,00 lei de ”Dina Cociug” 

Pregătirea pachetelor de 

documente pentru casarea 

mijloace fixe 

 În lucru 

Achiziționarea 

dezinfectanților 

Încheierea contractelor cu 4 agenți economici Din economiile la 

achiziționarea materialelor de 

construcție vor fi 

achiziționate suplimentar 

 La control 

Evaluarea blocurilor 

alimentare din cadrul 

instituţiilor de învăţământ 

primar și secundar 

Vizite de verificare cu participarea IS ”Liceist” în 4 

instituții din subordine (ȘP-G ”A Ursu”, Gimn. 86, 

LT ”N. Gogol”, LT ”N. Levițchi”) 

În baza obiecțiilor făcute vor 

fi înlăturate probleme 

depistate 

 La control 

Pregătirea blocurilor 

alimentare din instituțiile de 

educaţie timpurie şi de 

învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal pentru 

anul şcolar 2020-2021  

Blocurile alimentare sunt pregătite  

Instituțiile din subordine au fost vizitați de 

colaboratorii ANSA și toate rapoartele de 

autoevaluare sunt coordonate 

  La control 

Realizarea procedurilor de 

Achiziţii Publice  

3 licitații în derulare   În proces 

Achiziționarea lucrărilor de 

reparație capitală a 

acoperișurilor (IET nr. 87, 

119) 

Valoarea estimată:294166,12 MDL 

Perioada clarificărilor: 14.08-19.08.2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 19.08-26.08.2020 

Evaluarea: 24.08.2020 

Întocmirea contractelor la 

loturile câștigătoare 

 

 În proces 

Achiziționarea lucrărilor de 

reparație capitală a 

acoperișurilor (IET nr. 116, 

157, 186, Gimn. nr. 86) 

Valoarea estimată:319238,22 MDL 

Perioada clarificărilor: 17.08-22.08.2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 22.08-29.08.2020 

Evaluarea: 24.08.2020 

Întocmirea contractelor la 

loturile câștigătoare 

 

 În proces 

Achiziționarea lucrărilor de 

instalare a contoarelor la 

instituțiile preuniversitare 

Valoarea estimată:134722,32 MDL 

Perioada clarificărilor: 17.08-20.08.2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 20.08-24.08.2020 

Întocmirea contractelor la 

loturile câștigătoare 

 

 În proces 



ȘP-G ”A Ursu”, Gimn. 86, 

LT ”N. Gogol”, LT ”N. 

Levițchi”) 

Evaluarea: 24.08.2020 

Servicii de alimentare 

pentru instituțiile 

preuniversitare din 

subordine 

Valoarea estimată: 1632215,20 MDL 

Perioada clarificărilor: 14.07-24.07.2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 24.07-14.08.2020 

Evaluarea prin decizia din 14.08.2020 

Sunt întocmite contractele la 

loturile câștigătoare 

Clarificări în procesul de 

contestare la LT ”N. Gogol” 

 În proces 

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 

 Proces 

continuu 

Organizarea evenimentelor 

de finalizarea a unor lucrări 

de reparație la care au 

participat reprezentanți ai 

APL 

Nu au fost, cu toate că au fost programate pentru 

26.08.2020 în cadrul IET nr. 20, 85, 215 

Notă: 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 

Publicare pe pagina Web 15 Noutăți 

10 Evenimente 

1 Hotărâre 

Raportul săptămânal 

Informații parvenite de la 

organele ierarhic superioare. 

 La control 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


