
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 02-06 noiembrie 2020 
Statutul sarcinilor, 

acțiunilor programate și 

realizate pentru săptămâna 

precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Organizarea alimentației 

calitative a copiilor din 

instituțiile de învăţământ 

preşcolar 

2900-3000 copii în instituțiile de educație timpurie alimentați zilnic în 

săptămâna curentă cu contribuția a 12 agenți economici care au livrat 

produse alimentare. 

S-a structurat Informația cu referire la rulajul produselor alimentare 

din perioada 01.01.2019-31.12.2019 pentru fiecare IET în parte, 

privind soldul la începutul anului, venitul, cheltuieli și soldul la 

sfârșitul anului a fiecărui produs alimentar separat, în baza solicitării 

Curții de conturi.  
 

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. Gogol”; 

- cu dejun pentru copiii care se alimentează gratuit în  Gimnaziul nr. 

86, L.T. ”N. Levițchi”; 

Bufetele școlare nu funcționează. 

Întocmirea comenzilor si 

expedierea la furnizori pentru 

săptămâna următoare pentru 3100 

copii 

 

 La control 

Organizarea controalelor 

ce țin de respectarea 

cerințelor sanitaro-

igienice la blocul 

alimentar, depozit... 

Emis ordinul 265 din 02.11.2020 cu privire la inventarierea anuală a 

produselor alimentare. Începând cu 02.11.2020 - efectuate controale 

cu referire la calitatea produselor alimentare în depozite, evidența 

soldurilor și inventarierea anuală a produselor alimentare din 5 

instituții de educație timpurie subordonate  DETS sect. Buiucani  

Efectuarea controalelor în celelalte 

instituții de educație timpurie din 

subordine 

 În proces 

Mersul finalizării 

lucrărilor de reparație 

capitală, conform Foii de 

Titlu 2020  

 

 

100 % Finisate reparațiile capitale în sumă de 4 990,0 mii lei, 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 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparație cu finanțare din 

economiile formate sau alocate 

suplimentar în instituțiile din 

subordine a DETS sect. Buiucani 

 Finisat 



Forme mici arhitectonice 

la IET nr. 166 

În lucru: Montarea elementelor de joacă în baza contractului cu agentul 

economic ”Power Team” SRL  în sumă de 675258,00 lei 

Prezentarea actului de predare –

primire a lucrărilor (finisare) 

Tergiver- 

sare 

În proces 

Reparații cu finanțare 

suplimentară 

În lucru: IET nr. 26 (tâmplărie și uși), 62 (pentru reparații capitale în 

grupe), 116 (tâmplărie)  

Prezentarea actului de predare –

primire a lucrărilor (finisare) 

 În proces 

În baza deciziei ANSC din 28.10. 2020 a fost dispusă reevaluarea 

ofertelor la  procedura de achiziție publică a lucrărilor de reparație la 

IET nr. 119 va fi  încheiat contract cu agentul economic câștigător 

Demararea lucrărilor de reparație în 

IET nr. 119 (rețele inginerești) 

 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 

Contoare de apă montate și sigilate la 4 instituții de învățământ primar 

și secundar - 100% finisat 

  Finisat 

Rezultatele nivelului de 

pregătire a instituțiilor 

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 

Livrarea agentului termic 

în instituțiile din 

subordine 

 

 

100 % conectat agentul termic 

25 instituții de educație timpurie din sectorul Buiucani și Ș.P.-Gr. ”A. 

Ursu” conectate la agentul termic, începând cu data de 22.10.2020;  

3 instituții de învățământ primar, secundar și 2 instituții de învățământ 

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

CCT, CEE) conectate la agentul termic, începând cu data de 

29.10.2020. 

Conectarea la agentul termic a 

instituțiilor unde vor fi  înlăturate 

consecințele avarierilor (dacă vor fi) 

Avarieri În proces 

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 

Licitații publice și a 

concursuri prin oferta de 

prețuri 

În perioada  (02-06 noiembrie 2020) nu s-au desfășurat  proceduri de 

achiziție publică 

În perioada  (09-13 noiembrie 

2020) nu se preconizează  proceduri 

de achiziție publică 

Contes- 

tații 

La control 

Achiziționarea și 

asigurarea cu apă 

potabilă a copiilor din 

Conform Dispoziției Primarului General nr. 508-d din 23.09.2020 ”Cu 

privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal 

Chișinău, aprobat pe anul 2020, pentru instituțiile de învățământ 

Încheierea contractului cu agentul 

economic câștigător 

Contes- 

tații 

La control 



IET (Dispoziția 

Primarului general al   

mun. Chișinău nr. 508 – d 

din 23.09.2020) 

municipale”, pentru achiziționarea și asigurarea cu apă potabilă a 

instituțiilor de educație timpurie din sectorul Buiucani  au fost  alocate 

mijloace bănești în sumă de 391 800 mii lei. 

23.10.2020 - publicat caietul de sarcini privind achiziționarea apei 

potabile pe platforma MTender, achiziții.md.  

02.10.2020 s-a desfășurat procedura privind achiziționarea apei 

potabile recomandată pentru copii, necesară instituțiilor de educație 

timpurie subordonate DETS Buiucani,  la care a participat 2 agenți 

economici (SRL ”Casa de Comerț Vita” și CC ”Aquatrade” SRL). 

06.10.2020 au fost informați agenții economici despre rezultatele 

evaluării.  

13.10.2020 urma să fie semnat contractul cu agentul economic 

desemnat câștigător CC ”Aquatrade” SRL, care a întrunit toate 

cerințele de calificare. 

12.10.2020 - depusă contestație de SRL ”Casa de Comerț Vita”.  

22.10.2020 - ședința privind examinarea contestației la ANSC. Decizia 

cu referire la contestație nu a fost pronunțată.   

Analiza executării 

bugetului pe instituții și 

coduri economice 

Imprimate, expediate instituțiilor din subordine și plasate pe pagina 

web Informația cu privire la executarea bugetului pentru 10 luni 

  Finisat 

Efectuarea inventarierii 

în instituțiile din 

subordine și casarea 

lunară a bunurilor 

materiale de mica 

valoare și scurtă durată 

DETS sectorul Buiucani a emis ordinile nr. 252 din 25.09.2020 ”Cu 

privire la constituirea comisiei de casare” și nr.  264 din 22.10.2020 

”Cu privire la modificarea comisiei de casare a mijloacelor fixe”. 

Începând cu 02.11.2020 - inventarierea anuală a bunurilor materiale 

din 8 instituții subordonate  DETS sect. Buiucani. 

Verificarea sistematică a documentelor normative a bunurilor 

materiale de mică valoare în expresii calitativă și valorică eliberate în 

în instituțiile subordonate conform registrelor de evidență 

Efectuarea controalelor în celelalte 

instituții din subordinea DETS 

sectorul Buiucani 

 În proces 

Identificarea bunurilor 

materiale necesare 

pentru dotarea 

instituțiilor din subordine 

pentru achiziționare cu 

finanțare din economiile 

formate 

Achiziționarea inventarului moale, materiale de uz gospodăresc, 

veselă, mobilă cu finanțare suplimentară; 

Majorarea contractului pentru achiziționarea mobilierului din 

economiile formate 

Distribuirea bunurilor achiziționate 

în instituțiile din subordine 

 În proces 

Salubrizarea teritoriilor 

instituțiilor de învățământ 

din subordine 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și secundar; 2 inst. extrașcolare Teritoriul instituțiilor din subordine 

și teritoriul adiacent continua să fie 

salubrizat zilnic 

Condiții- 

le meteo 

Proces 

continuu 



Plantarea arborilor și 

arbuștilor 

400 puieți dintre care 100 arbuști plantați la toate instituțiile din 

subordine din sector 

Afânarea răzoarelor, curățirea de 

plante uscate se efectuează  la 

necesitate prin instituții 

 La control 

Evacuarea deșeurilor 

(crengi, frunziș, etc.) 

Evacuate 3 rute din IET nr. 26, 116, 143, 145, 158, 166 Programată evacuarea deșeurilor 

din  instituții (IET nr. 119, 157, 164)  

 La control 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă 

conform prevederilor 

legale 

Numărul total de angajați – 49 dintre care: 

48 angajați la locul de muncă 

1 angajat în concediul anual de odihnă  

  La control 

Publicare pe pagina Web 

  

39 postări 

Raportul săptămânal 

2 Ordine 

Executarea bugetului pentru 10 luni 

  La control 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


