
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 05-09 octombrie 2020 

 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate și realizate 

pentru săptămâna 

precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna 

curentă 

Riscuri 

/proble

me 

 

Note 

 

Organizarea alimentației 

gratuite a copiilor/elevilor 

din instituțiile de 

învățământ preșcolar, 

primar și secundar pentru 

perioada septembrie-

decembrie 2020.  

2400-2450 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 elevii sunt alimentați 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”, L.T. ”N. Levițchi”, L.T. ”N. 

Gogol” 

- cu dejun pentru copiii care se alimentează gratuit în  

Gimnaziul nr. 86 

Întocmirea comenzilor si expedierea la 

furnizori pentru săptămâna următoare pentru 

2400-500 copii 

 

 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 

Reparația acoperișului cu 

finanțare suplimentară 

Finisate-2: IET nr. 16, 183; 

În lucru-4: IET nr. 87, 119, 157, 186; 

Distribuirea materialelor de construcții în și 

IET nr. 116, Gimnaziul nr. 86 și începutul 

lucrărilor  

 În proces 

Forme mici arhitectonice 

la IET nr. 166 

Montarea elementelor de joacă (20%) 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 

Lucrări de montare a contoarelor de apă (din 28.09.2020) 

în baza contractului cu ”Sardis-Exim” SRL 

În lucru: Ș. P.- Gr. ”A. Ursu”, L.T. ”N. Levițchi”, L.T. 

”N. Gogol” 

Finisat: Gimnaziul nr. 86 

  În proces 

Rezultatele nivelului de 

pregătire a instituțiilor de 

învățământ general către 

sezonul rece 

Spălarea sistemei, în baza contractului în sumă de 

99534,62 lei, în 31 instituții – 100% finisat 

Verificarea contoarelor termice - 100% finisat 

Asigurarea cu antiderapant – 300 saci de nisip în sumă 

de 5940 lei 

  Realizat 

Asigurarea cu apă caldă 

(blocul alimentar, blocul 

sanitar) 

100 % asigurate, după cum urmează: 

SA ”Termoelectrica” asigură cu apă caldă blocul 

alimentar, și sanitar din 25 IET, iar IET nr. 34 este 

asigurată cu apă caldă de la boilere electrice 

SA ”Termoelectrica” asigură cu apă caldă 2 instituții de 

învățământ primar și secundar: L.T. “N. Gogol” (blocul 

alimentar, blocul sanitar), Ș.P.-Gr. ”A. Ursu” (blocul 

alimentar) 

Cu apă caldă de la boilere electrice în blocul alimentar și 

sanitar sunt asigurate instituțiile: Gimnaziul nr. 86, L.T. 

”N. Levițchi”, CEE, CCT, Ș.P.-Gr. ”A. Ursu” (blocul 

sanitar) 

  Realizat 



Dotarea instituţiilor de 

învăţământ din subordine 

cu produse igienice 

(detergenţi, dezinfectanţi, 

măşti şi alte produse în 

condiţiile 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 1734559,19 

lei, dintre care în sumă de 247295,00 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 

380452,50 lei; 

Instituțiilor de învățământ extrașcolar în sumă de 

66372,66 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 

 La control 

Achiziționarea și 

asigurarea cu apă potabilă 

a copiilor din IET 

(Dispoziția Primarului 

general al   mun. Chișinău 

nr. 508 – d din 23.09.2020) 

La data de 02.10.2020 s-a desfășurat procedura privind 

achiziționarea apei potabile recomandată pentru copii, 

necesară instituțiilor de educație timpurie subordonate 

DETS Buiucani. 

La moment procedura este la etapa de evaluare a ofertelor 

(solicitarea clarificărilor pe marginea unor acte publicate 

de agenții economici participanți la procedura de 

achiziție) 

Încheierea contractului cu agentul economic 

câștigător 
 La control 

Organizarea și 

desfășurarea licitațiilor 

publice și a concursurilor 

prin oferta de prețuri 

 În perioada  (05-09.10.2020) nu s-au desfășurat 

proceduri de achiziție publică 

Pentru perioada (12- 16 octombrie 2020)  nu 

se preconizează proceduri de achiziție publică 

 La control 



Informaţie privind 

executarea cheltuielilor 

pe parcursul lunilor 

ianuarie-septembrie 2020, 

plasarea informaţiilor pe 

paginile WEB 

Instituțiile din subordine au primit executarea bugetului 

pentru 9 luni, pentru a le plasa pe pagina web a instituției.  

Pe pagina web a DETS sect. Buiucani este plasat 

Raportul privind executarea bugetului conform 

clasificației economice la situația din 30.09.2020 și 

Executarea bugetului a instituțiilor din subordine la 9 luni 

  La control 

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. 34, 20, 62, 75, 87, 143, 145, 157 Afânarea răzoarelor se efectuează  la necesitate 

prin instituții 

 La control 

Curățare arbori și arbuști  IET nr. 34, 157, 185    

Plantarea florilor, 

arborilor 

IET nr. 62, 157, CCT    

Evacuarea deșeurilor 

(crengi uscate, frunzișul, 

etc.) 

Evacuate  –  Programată evacuarea deșeurilor din  instituții 

(IET nr. 113, 145, 157, 158, 164)  

 La control 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă 

conform prevederilor 

legale. Situația la zi 

Numărul total de angajați – 48 dintre care: 

42 angajați la locul de muncă 

6 angajați în concediul anual de odihnă  

  

La control 

Publicare pe pagina Web 

  

25 postări 

Raportul săptămânal 

Executarea bugetului pentru 9 luni în instituțiile din 

subordine 

  La control 

 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 

 



Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, Vă informează că în perioada 01.03-30.09.2020, în legătură cu starea de urgență pentru evitarea infectării 

și răspândirii infecției Covid-19 în rândul copiilor și angajaților, s-au achiziționat următoarele bunuri materiale:  

 

 Denumirea 
unit. De 

măs. 

Instituțiile de educație 

timpurie 

Învățământ  primar și 

secundar 

Învățământ 

extrașcolar 

Cant. Suma Cant. Suma Cant. Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 1 litru cu pompă 
buc 288 43200,00 93 13950,00 20 3000,00 

Dezinfectant pentru mâini 400 ml buc 387 17415,00 180 11610,00 30 1860,00 

Dezinfectant Fermol 1L triger buc 500 33000,00         

Dezinfectant Fermol 1L pompă buc 500 31000,00         

Dezinfectant pentru mâini 5 litri litri 11600 122680,00 1345 70221,00 240 12624,00 

Pastile Jaclor pastile 127750 68921,13 25500 13757,25 4500 2427,76 

Șervețele dezinfectante antibacteriale 130 buc buc 3056 58328,00 394 7860,30 50 997,50 

Pulverizator 5-7 litri buc 69 15485,00 9 2332,80 2 518,40 

Termometre non contact buc 257 307230,00 38 45260,00 7 8350,00 

Lampă antibacteriană buc 71 98690,00 29 17448,49 2 1200,00 

Prelungitor de 5 m buc 71 8520,00         

Viziere buc 870 26100,00 120 3600,00 30 900,00 

Suport pentru ștergare de hârtie buc 195 9360,00         

Ștergare din hârtie pentru bucătărie buc 3852 29944,00         

Șervețele de bucătărie buc 4000 14016,00         

Covorașe antibacteriene buc 343 85750,00 106 33000,00 18 6500,00 

Păhăruțe din hârtie de unică folosință buc 39500 9875,00         

Măști medicinale buc 46650 192971,50 5000 20000,00 1000 4000,00 

Măști reutilizabile buc 5652 48042,00 1779 15121,50 569 4835,50 

Măști lavabile buc 1175 9987,5     

Mănuși latex perechi 6925 25170,00 2300 8461,00 600 2130,00 

Mănuși din cauciuc perechi 1480 9946,00 420 5296,20 80 1008,80 

Bahile buc 610 915,00 50 7500,00 20 30,00 



Set (Halat+mănuși+botoșei) buc 50 4000,00         

Dozator automat pentru săpun  buc 200 9980,00 72 6345,17 18 1804,86 

Gel de curățat viceul buc 1695 32205,00 370 7030,00 80 1520,00 

Săpun lichid litri 4630 25465,00 650 3575,00 150 825,00 

Gel pentru curățarea vaselor litri 4970 29521,80         

Săpun 72% buc 2100 7434,00         

Soluție pentru curățare umedă litri 3230 18217,00 460 2594,00 100 564,00 

Alte produse de igienă  lei   44872,00         

Hârtie igienică buc 26100 73602,00 6200 17484,00 1200 3384,00 

Detergent automat kg 2004 64429,00         

Mături diferite (din mălai, plastic)  buc 613 24887,64 95 4240,00 20 796,00 

Mop cu mânier buc 1376 28301,16 106 2266,08 36 588,64 

Căldare cu stocator buc 348 16745,76 6 288,00 6 288,00 

Lavete set câte 3 set 1760 9398,40 50 267,00 32 171,00 

Saci menageri set 2441 28257,30 210 2202,00 41 443,00 

Alte materiale de uz gosp.(căldări din masă pl. cu capac fărașe, 

ligheane, urne p/n hârtii etc.) ) 
lei   26427,00   2000,00   310,00 

Uscătoare de mâini buc     40 56742,71 4 5296,20 

Costume pentru bucătari buc 62 17100,00         

Bonetă pentru bucătar buc 140 2688,00         

Șorț pentru bucătar  buc 83 4482         

Total   1734559,19  380452,5  66372,66 

 


