
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 21-25 septembrie 2020 

 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Organizarea alimentaţiei 

gratuite a copiilor/elevilor din 

instituțiile de învăţământ 

preşcolar, primar şi secundar 

pentru perioada septembrie-

decembrie 2020.  

2000-2100 copii în instituțiile de educație timpurie 

alimentați zilnic în săptămâna curentă cu contribuția a 12 

agenți economici care au livrat produse alimentare. 

Au fost efectuate controale la depozitele instituțiilor cu 

referire la calitatea produselor alimentare și evidența 

soldurilor. 

Alimentația elevilor în instituțiile de învățământ primar și 

secundar din săptămâna curentă s-a introdus dejunurile calde 

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” 

Au fost efectuate controale în  instituții cu referire la 

completarea dosarelor elevilor ce beneficiază de alimentație 

gratuită. 

Intocmirea comenzilor si 

expedierea la furnizori pentru 

săptămâna 21.09-25.09.2020 

pentru 2100 copii 

 

 La control 

Perfectarea caietului de sarcini  

cu referire la asigurarea cu apă 

potabilă a IET din subordine 

364,8 mii lei alocat pentru achiziționarea și asigurarea cu 

apă potabilă a copiilor din instituțiile de educație timpurie 

din mun. Chișinău prin Dispoziția Primarului general al 

mun. Chișinău nr. 508-d din 23.09.2020. 

Caietul de sarcini privind achiziția apei potabile a fost 

elaborat și publicat pe platforma MTender. Procedura poate 

dura aproximativ 15 zile; dacă nu apar contestații, apa 

potabilă pentru copiii din instituțiile de educație timpurie 

urmează a fi livrată în sectoare la data de 6-7 octombrie, 

deoarece: 

Termenul de depunere a ofertelor este de 7 zile;  

Termenul de evaluare a procedurii și înștiințare a 

câștigătorului – 2 zile;  

Termenul de așteptare pentru semnarea contractului – 6 zile.  

Încheierea contractului și 

asigurarea instituțiilor de educație 

timpurie cu apa potabilă 

 La control 



Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale. Situația la zi 

Numărul total de angajați – 46 dintre care: 

37 angajați la locul de muncă 

2 angajați în concediul anual de odihnă  

1 angajat în concediu medical 

  

La control 

Mersul finalizării lucrărilor de 

reparație capitală, conform Foii 

de Titlu 2020 și 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: -3: IET nr. 87, 119, 157 

Distribuirea materialelor de 

construcții în și IET nr. 116, 186, 

Gimnaziul nr. 86 și începutul 

lucrărilor  

 În proces 

Forme mici arhitectonice la IET 

nr. 166 

Livrarea pentru montarea elementelor de joacă în baza 

contractului semnat cu agentul economic ”Power Team” 

SRL  în sumă de 675258,00 lei 

Termen limită - 08 octombrie 

2020 

 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 

Demararea la 28.09.2020 - lucrărilor 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 - instalat 

Asigurarea cu antiderapant - câte 10 saci de nisip la 

fiecare instituție în parte 

  Realizat 

Mersul perfectării actelor de 

constatare a pavilioanelor 

pentru copii de pe teritoriile IET 

Din 201 pavilioane care sunt pe teritoriul IET, din ele în 

stare bună sunt 92; satisfăcătoare- 95, avariată - 22. Suma 

estimativă pentru lucrări de reparație este de 2705,00 mii lei 

Până la 01.10.2020 - perfectarea 

actelor de constatare a 

pavilioanelor pentru copii de pe 

 În proces 



din subordine teritoriile IET din subordine  

Începând cu 01.01.2021 -  

prezentarea la CMC spre aprobare 

un nou model de pavilioane 

Dotarea instituțiilor de 

învățământ din subordine cu 

produse igienice,  dezinfectanți, 

măști și alte produse în 

condițiile de pandemie cu 

COVID-19 

Achiziționate 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. 

Repartizate produse igienice (săpun lichid, dezinfectant, 

măști de protecție, termometre non contact și alte 

echipamente de protecție conform rigorilor sanitaro-

epidemiologice in vigoare) oferite de către UNICEF ca 

donație pentru instituțiile subordinate DETS sectorul 

Buiucani în sumă de 89200,20 lei. 

Până la sfârșitul anului este 

necesar de a achiziționa 

dezinfectanți (5 l) în sumă de 

159300 lei 

 În proces 

Organizarea și desfășurarea 

licitațiilor publice și a 

concursurilor prin oferta de 

prețuri 

Evaluarea, (solicitarea justificării prețului și clarificări de la 

agenții economici) la achiziția publică reparații curente cu 

schimbarea tâmplăriei în IET nr. 26, 116 și reparații capitale 

în IET nr. 62 (reparația în grupe) cu valoarea estimată: 

973058,32 lei 

Informarea și încheierea 

contractelor  

 În proces 

Propunerea ofertelor  la achiziția lucrărilor de reparație în 

IET nr. 119 cu valoarea estimată: 544390 lei  

Perioada de depunere a ofertelor: 23- 30 septembrie 2020 

Evaluarea și încheierea 

contractelor 
 În proces 

Actualizarea la achiziția apei potabile pentru IET cu 

valoarea estimată: 326500 lei 

Perioada clarificărilor: 23-28 septembrie 2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 

28.09-01.10.2020 
 În proces 



Salubrizarea teritoriilor 

instituțiilor de învățământ 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. 145, 215 Afânarea răzoarelor se efectuează  

la necesitate prin instituții 

 La control 

Evacuarea deșeurilor (crengi 

uscate, frunzișul, etc.) 

Evacuate  cu forțele proprii – IET nr. 87, 166 Programată evacuarea deșeurilor 

din  instituții (IET nr. 34, 113, 

119, 143, 145, 157, 158, 164)  

 La control 

Publicare pe pagina Web 

  

25 postări 

Raportul săptămânal 

  La control 

 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 

 

 

 

 


