
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 15-19 februarie 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 

Calitatea alimentației copiilor este monitorizată zilnic. Sunt efectuate 

controale de către reprezentanții secției alimentație în instituțiile din 

subordine (conform ordinului DETS sectorul Buiucani nr. 8 din 

18.01.2021 ”Cu privire la constituirea comisiei de monitorizare  a 

alimentației în instituțiile din subordine” și  ordinului DGETS nr. 26 din 

18.01.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea controlului tematic 

Monitorizarea alimentației elevilor la prânz”). 

Administrația IET raportează colaboratorilor secției alimentație (cu 

poze confirmative) cu referire la organizarea alimentației copiilor, 

monitorizând calitatea produselor alimentare livrate și respectarea 

Meniul Model Unic actualizat. 
 

3400 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 actualizat 

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. 

Reprezentanții secției alimentație au desfășurat săptămâna aceasta vizite 

de control în 3 IET (nr. 26, 52, 186) și au emis acte de control. Abateri 

esențiale în procesul de organizare a alimentației nu au fost depistate. 

Instituțiile care au fost supuse controlului, sunt dotate cu frigidere/cameră 

frigorifică și depozite bine amenajate, cu condițiile necesare ce permit 

depozitarea corespunzătoare a tuturor produselor alimentare. În urma 

controalelor s-a constatat că instituțiile sunt asigurate cu un asortiment 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții 

economici (furnizori) pentru 

distribuirea produselor 

destinate alimentației a 3430 

copii. 
 

 

 La 

control 



bogat de produse alimentare, atât cu fructe și legume (banane, mere, 

portocale, mandarine, lămâi, broccoli, conopidă, ardei, roșii, țelină 

rădăcină și tulpină, praz, etc.), cât și cu produse de băcănie (semințe și 

crupe în asortiment, sucuri, zahăr și altele...). 
 

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 

(LT. ”M. Marinciuc” și LT ”N. Gogol”) și au fost ateste abateri de la 

Meniul Model Unic, coordonat de CSP și prezentat la licitație. Nu coincid 

atât felurile de bucate cât și gramajul porțiilor. În urma verificării au fost 

emise acte de control cu recomandări pentru înlăturarea abaterilor 

constatate. 

Au fost întocmite ordinele de plată agenților economici contractați pentru 

procurarea produselor alimentare în IET și servicii de alimentare în 

instituțiile de învățământ primar și secundar. 
 

Reprezentanții ANSA au efectuat control inopinat la data de 

15.02.2021 la LT ”D. Alighieri” și la data de 16.02.2021 la LT ”N. 

Gogol”. Incălcări majore nu au fost depistate. Instituțiile au primit 

recomandari ca să planifice lucrări de reparație la cantine și să 

înoiască utilajul tehnologic învechit (dar care funcționează).  

Implementarea prevederilor 

Deciziei CMC nr. 7/6 din 09 

iunie 2020 „Cu privire la  

asigurarea cu apă potabilă a 

copiilor din  instituțiile de 

învățământ preșcolar din 

municipiul Chișinău pentru 

perioada 01.03-31.12.2021 

IET sunt asigurate cu apă potabilă până în luna martie a anului în curs. 

782 700 lei alocați pentru achiziționarea și asigurarea cu apă potabilă a 

copiilor din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău prin 

Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 7/6 din 09 iunie 2020. 

Caietul de sarcini privind achiziția apei potabile fiind elaborat a fost 

publicat pe platforma MTender la data de 28.01.2021.  

Procedura de achiziție publică a fost suspentată, deoarece, în perioada 

termenului de clarificări, la data de  29.01.2021, SRL ”Casa de comerț 

Vita” a depus contestație pe marginea caietului de sarcini.  

Ședința de examinare a contestației a avut loc la data de 09.02.2021 și 

așteptăm Decizia ANSC. 

Încheierea contractului și 

asigurarea instituțiilor de 

educație timpurie cu apa 

potabilă. 

 La 

control 

Perfectarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a 

DETS sect. Buiucani are elaborat și coordonat Regulamentul de 

organizare și funcționare şi fișele de post ale angajaților. 

  Realizat 



subdiviziunilor DGETS și 

fișelor de post 

Raportul anual privind 

controlul intern managerial 

(CIM) pentru anul 2020 

La data de 09.02.2021 DETS sect. Buiucani a prezentat la DGETS 

Raportul privind CIM pentru anul 2020. 

  Realizat 

Licitații publice și concursuri 

prin oferta de prețuri 

În perioada 15-19.02.2021 nu s-au desfășurat proceduri de achiziție 

publică. 

În perioada  22-26.02.2021 nu 

se preconizează proceduri de 

achiziție publică. 

 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 capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi  la IET nr. 3, 

18, în sumă de 13 500,0 mii lei. 

Este încheiat contract cu devizier 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. 

Desfășurarea achiziției 

publice cu referire la lucrările 

de reparație. 

 

 La 

control 

Lucrări de reparație capitală 

din bugetul propriu a 

instituțiilor  

Reparațiile capitale în sumă de 1236,20 mii lei, în 2 instituții trecute  la 

balanța DETS sect. Buiucani: LT ”D. Alighieri” și LT ”A. Cehov” 

(calculate conform formulei per elev). 

Elaborarea proiectelor de 

execuție cu caietele de sarcini 

și devizele de cheltuieli... 

 La 

control 

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). 

 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” 

1. Așteptăm ca CSP să elibereze autorizații de funcționare instituțiilor 

pentru anul 2021; 

2. Secția salariu a calculat și achitat la data de 12.02.2021 salariul 

angajaților pentru luna ianuarie 2021; 

3. Secția materiale analizează necesitățile instituțiilor noi pentru 

asigurarea lor cu bunuri materiale pentru anul 2021; 

4. Secția ingineri a investigat situația acoperișurilor instituțiilor noi și 

caută posibilități de soluționare a problemei acoperișului care are 

fisuri la LT ”A. Cantemir”; 

Transferul va avea loc până la 

20.02.2021. 

 

 La 

control 



5. Este în proces primirea de la DGETS a documentației cu referire la 

primirea-predarea bunurilor materiale. 

Întocmirea schemei de 

încadrare pentru anul 2021 

Calculul fondului de salariu lunar la 42 de instituții din subordine.   Realizat 

Darea de seamă referitor la 

îndeplinirea  devizului  de 

venituri și cheltuieli, contul 

special pentru anul 

calendaristic 2020 

Prezentarea Dării de seamă la organele ierarhic superioare cu referire la 

îndeplinirea  devizului  de venituri și cheltuieli, contul special pentru anul 

calendaristic 2020 pentru prezentare la organele ierarhic superioare. 

.  Realizat 

Elaborarea planului de 

verificare metrologică a 

contoarelor pentru anul 2021 

Selectarea informației din 40 instituții din subordine pentru elaborarea 

planului de verificare metrologică a contoarelor pentru anul 2021 (apa 

rece/ caldă, energia termică, energie electrică, transformatoare și contoare 

de gaz). 

Selectarea informației din 5 

instituții din  subordine 
pentru totalizare și  elaborarea 

planului de verificare 

metrologică a contoarelor 

pentru anul 2021. 

 La 

control 

Elaborarea și eliberarea 

anexei nr. 5 (scutirea la 

impozit) angajaților DETS 

sectorul Buiucani 

Imprimarea anexei nr. 5 pentru angajații din 35 instituții din  subordine. Imprimarea anexei nr. 5 

pentru angajații din 10 

instituții din  subordine. 

 La 

control 

Necesitățile bunurilor 

materiale ale instituțiilor 

subordonate pentru anul 2021 

Analiza demersurilor privind necesitățile bunurilor materiale pentru anul 

2021 la toate compartimentele (rechizite de birou, medicamente, mobilier, 

utilaj tehnologic, tehnică de calcul). 

Pregătirea pentru licitație a 

cantităților de bunuri 

materiale pentru asigurarea 

instituțiilor din subordine 

 La 

control 

Livrarea produselor 

alimentare în IET 

Întocmirea comenzilor și monitorizarea livrărilor.  Recepționarea facturilor, 

recepționarea meniurilor și 

efectuarea transferurilor. 

 La 

control 

Verificarea condițiilor de 

păstrare, prelucrare și 

realizare a  produselor 

alimentare  

Verificarea respectării condițiilor de păstrare, prelucrare și realizare a  

produselor alimentare în 5 instituții de învățământ verificate de 

colaboratorii secției alimentație. 

Verificarea celorlalte instituții 

de învățământ. 

 La 

control 

Ordonarea documentelor 

pentru anul 2021 

Predarea la arhivă prin act de predare-primire.   Realizat 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 50 dintre care: 

47 angajați la locul de muncă;  

1 angajați în concediul anual de odihnă; 

1 angajați în concediul suplimentar plătit; 

1 angajat în concediul medical. 

  La 

control 



Curățarea căilor de acces a 

instituțiilor de învățământ din 

subordine 

42 instituții dintre care: 25 IET; 15  inst. de învăț. primar și secundar; 2 inst. 

extrașcolare au asigurat zilnic căile de acces curățate. 

Instituții verificate - 5: IET nr 85, 119, 143, 186, CEE. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condiții 

le meteo 

Proces 

continuu 

Publicare pe pagina Web 

  

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

dintre care 10 postări pe pagina web și 50 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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