
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 14-18 septembrie 2020 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(14-18 septembrie 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

(21-25 septembrie 2020) 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Organizarea alimentaţiei 

gratuite a copiilor/elevilor din 

instituțiile de învăţământ 

preşcolar, primar şi secundar 

pentru perioada septembrie-

decembrie 2020. Probleme. 

Soluţii. Situaţia la zi 

Situația la zi privind 

funcționalitatea bufetelor în 

cantinele şcolare. Probleme. 

Soluţii  

 

1600-1700 copii alimentați zilnic în cadrul IET în 

perioada 14-18 septembrie 2020 cu contribuția a 

12 agenți economici care au livrat produse de bacanie, ulei, 

legume, fructe proaspete, produse lactate, carne de bovina, 

fileu de pasăre, pește, biscuiți 

În baza contractului nr. 161 din 04.09.2020 cu privire la 

achiziționarea fructelor și legumelor de sezon în IET au fost 

livrate: castraveți, ardei, dovlecei, prune, roșii, stuguri 

Gustarea înlocuită cu cina (servită între orele 16.00-16.30), 

datorită modificării programului de activitate din IET 

Emisă circulară cu referire la recepționarea produselor 

alimentare, cu informarea instuțiilor cu agenții economici 

care livrează produse, indicând produsul, prețul și 

producătorul 

 

Alimentația elevilor în instituțiile de învăţământ primar şi 

secundar a început din 07.09.2020 și se desfășoară după cum 

urmează: 

-  cu dejun și prânz pentru copiii care se alimentează gratuit 

și cei care frecventează grupa cu regim prelungit  în Ș. P.- 

Gr. ”A. Ursu” 

- cu dejun pentru copiii care se alimentează gratuit în  

Gimnaziul nr. 86, L.T. ”N. Levițchi”, L.T. ”N. Gogol” 

Transmisă Notă Informativă cu referire la nr. de elevi 

alimentați gratuit săptămânal în fiecare instituție 

Bufetele școlare nu funcționează în nici o instituție. 

Intocmirea comenzilor si 

expedierea la furnizori pentru 

săptămâna 21.09-25.09.2020 

pentru 1900 copii 

 

 La control 

Apa potabilă în instituţiile de 

învăţământ din subordine (IET 

şi şcoli). Situaţia la zi. Probleme 

şi soluţii 

26 IET cu 4428 de copii (media după frecvență 

reală/redeschiderea grupelor) pentru 57 zile cu 0,5 litri 

(normativ de apă per copil/zi)  = 188196,00 litri*2,89 lei 

(costul pentru 1,0 litru)= 364712 lei (suma totală a 

alocațiilor financiare pentru apa potabilă necesare) + 27000 

  La control 



lei (Procurarea pompelor pentru apă (nr. grupe x 1 pompă x 

120,00 lei)) = 391712 lei (total necesar) 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale. Situaţia la zi 

Numărul total de angajați – 46 dintre care: 

33 angajați la locul de muncă 

3 angajați în concediul anual de odihnă  

  

La control 

Mersul finalizării lucrărilor de 

reparație capitală, conform Foii 

de Titlu 2020 şi cele 

suplimentare 

4 990,0 mii lei pentru reparații capitale, 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 

1 370,0 mii lei pentru Reparația tehnicii sanitare și a 

sistemului de încălzire în 8 instituții: 52, 63, 113, 143, 157, 

164, 215, LT „N. Levițchi”  

920,0 mii lei pentru Reparația acoperișurilor în 7 instituții: 

34, 52, 63, 157, 185, LT ”N. Gogol”, CCT 

700,0 mii lei pentru Redeschiderea a 2 grupe noi în IET nr. 

157 

100% Finisate 

Monitorizarea reparațiilor în 

instituțiile din subordine a DETS 

sect. Buiucani 

 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 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente 

Finisate-2: IET nr. 16, 183; 

În lucru: - 

Distribuirea materialelor de 

construcții în IET nr. 87, 119 și 

IET nr. 116, 157, 186, Gimnaziul 

nr. 86 și începutul lucrărilor  

 În proces 

Forme mici arhitectonice la IET 

nr. 166 

14.09.2020 montarea elementelor de joacă în baza 

contractului semnat cu agentul economic ”Power Team” 

SRL  în sumă de 675258,00 lei 

  În proces 

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 

Lucrări de montare în baza contractelor la instalarea 

contoarelor de apă 

  În proces 

Pregătirea pentru sezonul rece Spălarea sistemei în 31 instituții- finisat 

Verificarea contoarelor termice: IET nr. 34 - la verificare 

Asigurarea cu antiderapant - câte 10 saci de nisip la 

fiecare instituție în parte 

  Realizat 

Realizarea prevederilor 

deciziei CMC Chișinău nr. 

Informarea DGETS precum că 201 pavilioane sunt pe 

teritoriul IET, din ele în stare bună sunt 92; satisfăcătoare- 

Până la 01.10.2020 - perfectarea 

actelor de constatare a 

 În proces 



10/5 din 02 iulie 2020  „Cu 

privire la iniţierea procedurii de 

înlocuire a pavilioanelor moral 

învechite de pe teritoriul 

grădinițelor din mun. Chișinău”  

95, avariată - 22. Suma estimativă pentru lucrări de 

reparație este de 2705,00 mii lei 

pavilioanelor pentru copii de pe 

teritoriile IET din subordine  

Începând cu 01.01.2021 -  

prezentarea la CMC spre aprobare 

un nou model de pavilioane 

Respectarea ordinului DGETS 

nr. 695 din 07.09.2020 „Cu 

privire la  restricţionarea 

transportului auto pe teritoriile 

instituţiilor de învăţământ 

general din municipiul Chişinău. 

Acţiuni întreprinse 

Instituțiile au fost informate și în colaborare cu Inspectoratul 

de Poliție soluționează pașnic problema mașinilor parcate 

neautorizat pe teritoriul instituțiilor sau teritoriului adiacent 

Ș. P.- Gr. ”A. Ursu”  a înaintat demers pentru achiziționarea 

gardului pentru a nu permite parcările pe teritoriul instituției 

  În proces 

Dotarea instituțiilor de 

învăţământ din subordine cu 

produse igienice,  dezinfectanţi, 

măşti şi alte produse în 

condiţiile de pandemie cu 

COVID-19. Realizarea 

evaluărilor de către secţia 

materiale din cadrul DETS şi 

DGETS pe segmentul 

modalităţii de distribuire a 

produsele igienice. Date 

concrete. Probleme şi soluţii 

În perioada 01.03-15.09.2020 sau achiziționat bunuri 

materiale anti-Covid (dezinfectant, șervețele dezinfectante, 

pastile Jaclor, termometre non-contact, lămpi antibacteriene, 

măști chirurgicale și reutilizabile, viziere, covorașe 

antibacteriene,   mănuși din latex și cauciuc, dozatoare, gel 

pentru veselă, gel de curățat veceul, săpun lichid și solid, 

halate, costume pentru bucătari, bonete, șorțuri, uscătoare de 

mâini, după cum urmează: 

Instituțiilor de educație timpurie în sumă de 1941569,09 lei, 

dintre care în sumă de 247295 lei au fost achiziționați 

dezinfectanți pe bază de alcool (43200 lei-pentru suprafețe, 

17415 lei-pentru mâini, 64000 lei-Fermol, 122680 lei-pentru 

mâini)  

Instituțiilor de învățământ primar și secundar în sumă de 

393058,50 lei 

Instituțiilor de învățământ extrașcolar în sumă de 67900,66 

lei 

Repartizarea produse igienice (sapun lichid, dezinfectant, 

măști de protecție, termometre noncontact și alte 

echipamente de protecție conform rigorilor sanitaro-

epidemiologice în vigoare) oferite de către UNICEF ca 

donație pentru instituțiile subordinate DETS sectorul 

Buiucani 

Până la sfârșitul anului este 

necesar de a achiziționa 

dezinfectanți (5 l) în sumă de 

159300 lei 

 În proces 

Organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice şi a 

Publicarea achiziției publice în sumă de 973058,32 lei - 

reparații curente cu schimbarea tâmplăriei în IET nr. 26, 116 

Perioada de depunere a ofertelor: 

15.09-22.09.2020 

 În proces 



concursurilor prin oferta de 

preţuri 

și reparații capitale în IET nr. 62 (reparația în grupe)  

Perioada clarificărilor: 09.09-15.09.2020 

 

 Servicii de alimentare pentru instituțiile preuniversitare din 

subordine - Sunt întocmite contractele la loturile câștigătoare 

Clarificări în procesul de 

contestare la LT ”N. Gogol” 

 În proces 

Salubrizarea teritoriilor 

instituţiilor de învăţământ din 

subordine 

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 

Prășirea, afânarea răzoarelor IET nr. 63, 75, 85, 87, 116, 145, 164, 166, 183, 186, 215 Afânarea răzoarelor se efectuează  

la necesitate prin instituții 

 La control 

Retezarea arbuștilor IET nr. 185 Retezarea arbuștilor la necesitate 

prin instituții 

 La control 

Evacuarea deșeurilor (crengi 

uscate, frunzișul, etc.) 

Evacuate  cu forțele proprii – IET nr. 116, 164 Programată evacuarea deșeurilor 

din  instituții (IET nr. 34, 113, 

119, 143, 145, 157, 158)  

 La control 

Publicare pe pagina Web 

  

20 postări 

Executrarea bugetului pentru 8 luni 

Raportul săptămânal 

  La control 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 

 

 

 

 


