
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 18-22 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 

subordonate 

Instituțiile din subordine sunt informate cu ordinul DGETS nr. 8 din 

11.01.2021 cu referire la ”alimentația gratuită în instituțiile de învățământ 

preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău pentru perioada 

ianuarie-mai 2021”. 

DETS s. Buiucani a emis ordinul nr. 8 din 18.01.2021 cu privire la 

constituirea comisiei de monitorizare  a alimentației în instituțiile din 

subordine.  

În săptămâna curentă administrația IET au completat un chestionar on-

line cu referire la monitorizarea calității alimentaţiei copiilor. 

 

3485 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. 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. 

În urma reclamațiilor primite din IET, cu referire la livrarea produselor 

alimentare în instituții pentru săptămâna curentă, au fost emise scrisori de 

preîntâmpinare agenților economici SRL „Nipetgal” și SRL „Fabi&Lina” 

și informata administrația DGETS cu referire la încălcările agenților 

nominalizați.  

La data de 21.01.2021, reprezentanții secției alimentate au participat în 

cadrul ședinței grupului de lucru privind reexaminarea Meniului Model 

Unic pentru toate instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău,  

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții 

economici (furnizori) pentru 

distribuirea produselor 

destinate alimentației a 3450 

copii. 

 

 

 La control 



La data de 21.01.2021, ora 13.00 s-a desfășurat ședință cu 14 agenți 

economici care livrează produse alimentare în IET. 

Reprezentanții secției alimentație au desfășurat vizite de control în  4 IET 

și au emis acte de control. 

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. 

Reprezentanții secției alimentație au desfășurat vizite de control în  2 IÎPS 

și au fost ateste abateri de la Meniul Model Unic. În urma verificării au 

fost emise acte de control cu recomandări pentru înlăturarea abaterilor 

constatate. 

Bufetele școlare nu funcționează. 

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. 

Programiștii CTIF perfectează documentația pentru a putea fi elaborate 

ordinile de plată la instituțiile respective. 

Reprezentanții secțiilor acordă consultanță administrației celor 11 

instituții, pentru întocmirea documentației de predare-primire calitativă și  

în conformitate cu legislația în vigoare.  

Transferul va avea loc până la 

20.02.2021 

 La control 

Lucrări de reparație capitală, 

conform Foii de Titlu 2021  

 

 

Reparațiile capitale în sumă de 5 170,0 mii lei, în 17 instituții din 

subordinea DETS sect. Buiucani, după cum urmează: Reparație generală 

în sumă de  4 550,0 mii lei  în 16 instituții: IET nr. 20, 62, 62, 75, 85, 87, 

110, 116, 143, 145, 158, 164, 183, 185, 186, 215, Ș.P. - Gr. ”A. Ursu”; 

Reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire în sumă de 300,0 

mii lei  în 3 instituții: IET nr. 110, 145, 183; Reparația acoperișurilor în 

sumă de 320,0 mii lei în 2 instituții: IET nr. 20, 215. 

Reparației capitale și curente în IET nr. 26 pentru redeschiderea a unei 

grupe noi  în sumă de 450,0 mii lei. 

Reparații pentru deschiderea grădinițelor noi în sumă de 13 500,0 mii 

lei, în 2 instituții: IET nr. 3, 18. 

Este încheiat contract cu divizier licențiat pentru elaborarea 

devizelor la lucrările de reparație. 

Elaborarea proiectelor de 

execuție cu caietele de sarcini 

și devizele de cheltuieli pentru 

lucrările de reparații capitale 

conform Foii Titulare 2021. 

 

 Planificat 



Pregătirea instituțiilor din 

subordine pentru sezonul 

rece 

Agentul termic conectat 100 %  de la sfârșitul lunii octombrie 2020 

(22.10.2020 în IET și 29.10.2020 în IÎPS, Ex). 

Asigurarea cu antiderapant – 300 saci de nisip în sumă de 5940 lei 

(până la 10 saci per instituție). 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparație în caz  de avare (la 

solicitare). 

 Realizat 

Licitații publice și a 

concursuri prin oferta de 

prețuri 

În perioada  18-22.01.2021 nu s-au desfășurat  proceduri de achiziție 

publică. 

Este în proces Elaborarea planul de achiziție pentru anul 2021. 

În perioada  25-29.01.2021 nu 

se preconizează  proceduri de 

achiziție publică. 

 La control 

Perfectarea acordurilor la 

serviciile comunale pentru 

anul 2021  

Elaborarea acordurilor la energie electrică, termică, apă și canalizare, 

salubrizare, produse petroliere). 

Semnarea acordurilor  cu 

agenții economici 

 La control 

Întocmirea anexelor la 

contracte cu agenții 

economici care livrează 

produse alimentare 

17 anexe la contractele de achiziționare a produselor alimentare pentru 

semestrul I al anului 2021. 

 

 

Înregistrarea contractelor 

încheiate de livrare a 

produselor alimentare la 

trezorerie. 

 Realizat 

Livrarea produselor 

alimentare în IET 

Întocmirea comenzilor și monitorizarea livrărilor.  Recepționarea facturilor, 

recepționarea meniurilor și 

efectuarea transferurilor. 

 La control 

Bugetul pentru anul 2021 Întocmirea și aprobarea bugetului 2021 pentru instituțiile de învățământ 

din subordine. 

Repartizarea bugetului 

managerilor instituțiilor. 

 La control 

Re–tarifarea angajaților 

instituțiilor din subordine 

Pentru 1382 angajați din instituțiile din subordine au fost primite și  

verificate listele. 

Prelucrarea listelor pentru re-

tarifierea angajaților. 

 La control 

Scutirea taxei pentru 

alimentația copiilor parțială 

și totală,, în baza ordinului nr. 

420 din 22 06.1999 al MEȘ  

45 dosare primite de la părinții copiilor din 25 IET. Primirea, verificarea, 

înregistrarea, elaborarea 

proceselor verbale a dosarelor 

de la părinții. 

 La control 

Raportul financiar al DETS 

sectorul Buiucani pentru anul 

2020 

Pregătirea rapoartelor în cadrul fiecărei secții pentru Raportul financiar al 

DETS sectorul Buiucani pentru anul 2020. 

Totalizarea Raportului 

financiar pentru anul 2020. 

 La control 

Cu referire la Impozitului pe 

venit pentru  anul 2021 

Perfectarea documentelor pentru plata impozitului pe venit pentru  anul 

2021 a angajaților din instituțiile subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Introducerea în sistemul de 

calculare a salariului. 

 La control 

Calcularea uzurii mijloacelor 

fixe pentru anul 2020 

În 31 instituții din subordine a fost calculată uzura la mijloacele fixe 

pentru anul 2020. 

  Realizat 

Completarea fișelor 

mijloacelor fixe la patrimoniu 

Completarea fișelor mijloacelor fixe a 31 instituții la patrimoniu pentru 

anul precedent (cu indicarea reparațiilor capitale efectuate în anul 2020). 

  La control 



Salubrizarea teritoriilor 

instituțiilor de învățământ din 

subordine 

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

extrașcolare; 

Evaluate - 5 instituții: IET nr. 34, 62, 110, 157, LT ”N. Levițchi”. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

continua să fie salubrizat 

zilnic 

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; 

1 angajat în concediu anual de odihnă; 

2 angajați în concediu suplimentar plătit; 

1 angajat în concediu medical. 

  La control 

Publicare pe pagina Web 

  

135 postări pe paginile de Facebook a instituțiilor din sect. Buiucani, 

dintre care 32 postări pe Facebook a DETS Buiucani; 

  La control 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


