
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 11-15 ianuarie 2021 
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/elevilor 

din instituțiile de învățământ 

din subordine 

Instituțiile din subordine sunt informate cu referire la ”alimentația 

gratuită în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar din 

municipiul Chișinău pentru perioada ianuarie-mai 2021” în conformitate 

cu Ordinul DGETS nr. 8 din 11.01.2021. 

 

3340 copii în instituțiile de educație timpurie sunt alimentați zilnic în 

săptămâna curentă cu contribuția a 14 agenți economici, cu care au fost 

încheiate contracte la tot asortimentul de produse alimentare pentru 

perioada ianuarie-iunie 2021, fructe și legume pentru perioada ianuarie-

martie 2021. 

Reclamații din partea IET cu referire la livrarea produselor alimentare în 

instituții pentru săptămâna precedentă și curentă nu sunt. 

Secția alimentară conlucrează cu fiecare agent economic în parte și 

stabilește graficul de livrare a produselor alimentare. Comenzile sunt 

expediate agenților economici din timp cu indicarea cantității pe produs 

pentru fiecare instituție separat. 

Livrarea produselor este strict în concordanță cu Meniul Model Unic 

sezon iarnă-primăvară 2021, aprobat de Centrul de Sănătate Publică, în 

urma căruia asistentele medicale elaborează meniul zilnic pentru 

alimentația copiilor.  

IET din subordine au primit (prin e-mail) de la reprezentanții secției 

alimentară copiile contractelor încheiate cu agenții economici distribuitori 

de produse alimentare cu specificația tehnică și de preț a productelor 

pentru recepționarea corectă și calitativă a produselor alimentare livrate.  

Secția alimentară este preocupată de întocmirea actelor de verificare cu 

agenții economici pentru anul 2020, întocmirea rapoartelor, dărilor de 

seamă, notelor contabile pentru anul 2020. 

 

Alimentația elevilor în instituțiile de învățământ primar și secundar se 

organizează în conformitate cu licitația publică pentru anul 2021 cu 

contribuția agentului economic ISAP ”Liceist” și respectarea 

normativelor financiare conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău 

nr. 25/4 din 29.12.2020. 

Bufetele școlare nu funcționează. 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții 

economici (furnizori) pentru 

distribuirea produselor 

destinate alimentației a 3400 

copii. 

 

 La control 



Punerea în aplicare a 

ordinului DGETS nr. 1171 

din 28.12.2020 „Cu privire 

la transferarea instituțiilor 

de învățământ primar și 

secundar din subordinea 

DGETS în subordinea 

DETS din sectoare, conform 

dislocației teritoriale ale 

acestora 

DETS s. Buiucani a luat cunoștință cu ordinul DGETS nr. 1171 din 

28.12.2020 și a primit la data de 13.01.2021 documentația cu referire la 

salariul angajaților pentru 11 instituții de învățământ primar și secundar 

care urmează să fie transferate de la DGETS la balanța DETS s. Buiucani, 

după cum urmează: 

Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”; 

Liceul Teoretic cu Prifil Real ”Mihai Marinciuc”; 

Liceul Teoretic ”Antioh Cantemir”; 

Liceul Teoretic Municipal cu Profil Sportiv; 

Liceul Teoretic ”Anton Cehov”; 

Gimnaziul ”Durlești”; 

Gimnaziul ”Trușeni”; 

Gimnaziul  nr. 99 ”Gh. Madan” com. Trușeni;  

Gimnaziul  nr. 51 ”Gh. Malarciuc” or. Vatra; 

Gimnaziul nr. 79 ”Ion T. Costin” com. Ghidighici; 

Gimnaziul nr. 65 satul Condrița. 

Transferul va avea loc până la 

20.02.2021 

 La control 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă 

conform prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 49 dintre care: 

47 angajați la locul de muncă; 

1 angajați în concediul anual de odihnă; 

1 angajat în concediul medical. 

  La control 

Publicare pe pagina Web 

  

125 postări pe paginile web și Facebook a instituțiilor din sect. Buiucani, 

dintre care 22 postări pe pagina web și 25 postări pe Facebook a DETS 

Buiucani; 

Executarea bugetului la 31.12.2020; 

Raportul săptămânal. 

  La control 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


