
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 21-24 decembrie 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 învățământ  

3175 copii în instituțiile de educație timpurie alimentați zilnic în 

săptămâna curentă cu contribuția a 12 agenți economici care au livrat 

produse alimentare. 
 

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 2 instituții: Ș. P.- Gr. ”A. 

Ursu”, L.T. ”N. Gogol”; 

- cu dejun pentru copiii care se alimentează gratuit în 2 instituții: 

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

Bufetele școlare nu funcționează. 

Întocmirea comenzilor si 

expedierea la furnizori pentru 

săptămâna următoare pentru 

2750 copii 

 

 La control 

Oferirea cadourilor pentru 

copiii din IET în preajma 

sărbătorilor de iarnă  

5819 copii din 25 IET și Ș. P.- Gr. ”A. Ursu” au primit cadouri 

distribuite de agentul economic ”Nefis” în baza contractul nr. 222 din 

01.12.2020  în sumă de 145475,00 lei. 

  Realizat 

Achiziționarea și asigurarea 

cu apă potabilă a copiilor  

CC ”Aquatrade” SRL distribuie (la solicitarea IET) apă potabilă în 25 

IET în baza contractului nr. 197 din 12.11.2020 încheiat pentru perioada 

noiembrie-decembrie 2020. 

În perioada noiembrie-decembrie 2020  au fost distribuite 45142 litri 

de apă potabilă în sumă de 129492,00 lei dintre care în săptămâna 

curentă 247 butelii a câte 19 litri (are fiecare butelie) =  4693 litri. 

Cantitatea de apă potabilă achiziționată va fi folosită în IET până în 

luna martie 2021. 

La necesitate IET vor fi 

asigurate cu apă potabilă  

 Realizat 

Licitații publice și a 

concursuri prin oferta de 

prețuri 

În perioada  21-25 decembrie 2020 nu s-a desfășurat nici o procedură de 

achiziție publică. 

La data de 15.12.2020 a avut loc procedura de achiziții a  serviciilor de 

alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar subordonate DETS sectorul Buiucani pentru perioada 

01.01.2021-31.12.2021. 

Contractual cu agentul economic ISAP ”Cantina Liceist” a fost 

încheiat la data de 24.12.2020.  

În perioada  28-31 decembrie 

2020 nu se preconizează 

proceduri de achiziție publică 

 La control 

Reparații cu finanțare 

suplimentară și din 

economiile formate 

Finalizate: IET nr. 20 (geamuri), 26 (tâmplărie și uși, pavaj), 34 (bloc 

sanitar și pardoseala în grupe), 54 (bloc sanitar și lucrări cu caracter 

general), 62 (pentru reparații capitale în grupe; gard și 2 pavilioane), 75 

(geamuri), 119 (3 pavilioane, rețele inginerești, sala muzicală), 143 

Prezentarea actului de predare 

–primire a lucrărilor (finisare) 

 În proces 



(blocul sanitar), 145 (gard), 158 (tavan și acoperiș), 164 (geamuri, 

acoperiș, sistema de încălzire), 166 (5 pavilioane, plase de muschet), 186 

(tâmplărie), 215 (acoperiș). 

În lucru: IET nr. 26 (depozit alimentar), 85 (bloc sanitar), 116 

(tâmplărie, 2 blocuri sanitare și gard), 119 (acoperiș și copertina), 145 

(tâmplărie, bloc sanitar), 158 (tâmplărie), 166 (copertine, depozit 

alimentar), 183 (tâmplărie), 185 (acoperiș), 186 (blocuri sanitare). 

Mersul finalizării lucrărilor 

de reparație capitală, 

conform Foii de Titlu 2020  

 

100 % Finalizate reparațiile capitale în sumă de 4990,0 mii lei, în 19 

instituții din subordinea DETS sect. Buiucani, după cum urmează: 

Reparație generală în sumă de  2700,0 mii lei  în 14 instituții; Reparația 

tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire în sumă de 1370,0 mii lei  în 

9 instituții; Reparația acoperișurilor în sumă de 920,0 mii lei în 7 

instituții; Redeschiderea a 2 grupe noi în sumă de 700,0 mii lei  în IET 

nr. 157. 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparație cu finanțare din 

economiile formate sau 

alocate suplimentar în 

instituțiile din subordine a 

DETS sect. Buiucani 

 Finalizat 

Livrarea agentului termic în 

instituțiile din subordine 

100 % conectat agentul termic în instituțiile din subordine.   Realizat 

Perfectarea documentelor și 

cererilor pentru plata 

impozitului pe venit pentru  

anul 2021  

2000 cereri a lucrătorilor din instituțiile de învățământ subordonate 

DETS sectorul Buiucani, clasificate și introduse în baza de date pentru 

scutire la salariu. 

Primirea cererilor de la 

angajații instituțiilor din 

subordine 

 La control 

Calcularea și achitarea 

premiului  pentru anul 2019 

2000 angajați din instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul 

Buiucani au primit premiului  pentru anul 2019. 

  Realizat 

Salubrizarea teritoriilor 

instituțiilor de învățământ 

din subordine 

31 instituții dintre care: 25 IET; 4 inst. de învăț. primar și secundar; 2 inst. 

extrașcolare; 

Evaluate - 6 instituții: IET nr. 52, 85, 157, 183, LT ”N. Gogol”, CEE. 

Salubrizarea zilnică a 

teritoriului instituției și  

teritoriul adiacent  

Condiții- 

le meteo 

Proces 

continuu 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă 

conform prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 49 dintre care: 

45 angajați la locul de muncă; 

2 angajați în concediul anual de odihnă; 

1 angajat în concediul medical; 

1 angajați lucru la distanță. 

  La control 

Publicare pe pagina Web 

  

155 postări pe paginile web și Facebook a instituțiilor din sect. 

Buiucani, dintre care 26 postări pe pagina web și 32 postări pe Facebook 

a DETS Buiucani; 

Raportul săptămânal. 

  La control 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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