
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 01-05 martie 2021 
Statutul sarcinilor, acțiunilor programate 

și realizate pentru săptămâna precedentă   Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Organizarea procesului 

educațional în IET din 

subordine 

25 IET și Ș.P.-Gr. ”A. Ursu” desfășoară procesul educațional conform 

prevederilor pct. 10 din Hotărârea Comisiei extraordinare de sănătate 

publică a municipiului Chișinău nr. 32 din 27.02.2021. 
  

La 

control 

Organizarea procesului 

educațional, la distanță,  în 

învățământul primar, 

gimnazial, liceal, extrașcolar 

15 instituții de învățământ primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar 

din subordine desfășoară procesului educațional, la distanță, în perioada 01-

04 martie 2021, în temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică, ordinilor MECC nr. 197 din 

26.02.2021 și 218 din 03.03.2021. 

  

La 

control 

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”). 
 

3730 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 în instituție 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. 

Comisia de triere din instituții monitorizează calitatea produse alimentare 

livrate și stocate în depozite, atât la fructe și legume (banane, mere, portocale, 

mandarine, lămâi, broccoli, conopidă, ardei, roșii, țelină rădăcină și tulpină, 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții 

economici (furnizori) pentru 

distribuirea produselor 

destinate alimentației copiilor. 

 

 

 La 

control 



praz, etc.), cât și la produsele de băcănie (semințe și crupe în asortiment, 

sucuri, zahăr și altele...). 

A fost făcută verificarea soldurilor la produsele alimentare din instituțiile 

din subordine cu magazionerele. Au  fost întocmite actele de verificare cu 

agenții economici contractați pentru luna februarie privind livrarea 

produselor alimentare în IET, ulterior au fost întocmite ordinile de plată 

pentru transfer. 

 
Alimentația elevilor în instituțiile de învățământ primar și secundar se 

organizează în conformitate cu licitația publică pentru anul 2021, cu 

contribuția agentului economic IMAP ”Liceist” și respectarea normativelor 

financiare, conform ordinul DGETS nr. 187 din 01.03.2021.  

Reprezentanții secției alimentație recepționează dările de seamă pentru 

luna februarie 2021 din 16 instituții, care ulterior vor fi analizate și 

verificate, atât normele financiare cât și meniul zilnic pe parcursul lunii în 

curs.  A fost întocmit  actul de verificare și ordinele de plată pentru 

serviciile de alimentare cu IMAP ”Liceist”. 

Organizarea procesului de 

alimentaţie a elevilor la 

pachet 
 

Reprezentanții secției alimentare au informat managerii celor 15 instituții de 

învățământ primar și secundar, special/auxiliar din subordine și administrația 

IMAP ”Liceist” cu ordinul DGETS nr. 187 din 01.03.2021. În conformitate 

cu punctele 5, 6 s-a organizat procesului de alimentație a elevilor din 

familiile social vulnerabile la pachet, în ziua de joi, 04.03.2021, pentru 

perioada 01-04 martie 2021. 

Fiecare instituție a transmis numărul de pachete la ÎMAP ”Liceist” și a 

stabilit orele (12.00-13.00) când părinții, contra semnătură pot primi 748 

pachete, după cum urmează: 470 elevi din clasele I-IV și 278 elevi din 

clasele V-IX. 

Recepționarea dărilor de 

seamă cu listelor elevilor 

beneficiari ai procesului de 

alimentație la pachet 

contrasemnate de părinți. 
 

La 

control 

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.  

ANSC a emis Decizia la data de 22.02.2021, în baza contestației depuse de 

SRL ”Casa de comerț Vita”, și grupul de lucru urmează ca să se întrunească 

Încheierea contractului și 

asigurarea instituțiilor de 

educație timpurie cu apa 

potabilă. 

 La 

control 



în ședință pentru examinarea recomandărilor din Decizie. 

La data de 02.03.2021 a fost expediată scrisoare la ANSP prin care se 

solicită clarificări pentru soluționarea problemei de modificare a 

documentației de atribuire a procedurii de achiziție publică cu luarea în 

considerare a constatărilor din partea motivată a deciziei. 

Licitații publice și concursuri 

prin oferta de prețuri 

În perioada 01-05.03.2021 nu s-au desfășurat proceduri de achiziție publică. În perioada  09-12.03.2021 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. 

Sunt elaborate 9 proiecte de execuție cu caietele de sarcini și devizele de 

cheltuieli pentru lucrările de reparații capitale, conform Foii Titulare 

2021 (pregătite pentru publicare).  

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 

Livrarea produselor 

alimentare în IET 

Întocmirea comenzilor și monitorizarea livrărilor.  Recepționarea facturilor, 

meniurilor și efectuarea 

transferurilor. 

 La 

control 

Recalcularea normelor 

financiare  

Recalcularea normelor financiare de la program /regim de 12 ore la 

program/regim de activitate de 9-10 ore, conform deciziei municipale pentru 

10 IET din subordine. 

Recalcularea normelor 

financiare pentru celelalte 

IET. 

 La 

control 



Efectuarea cardurilor 

bancare angajaților 

instituțiilor de învățământ 

primar și secundar trecute la 

balanța DETS sectorul 

Buiucani 

Pentru 2 instituții cardurile salariale sunt ridicate de la filiala Remiz 

MOLDINCOMBANC și eliberate angajaților; 

Pentru 4 instituții este depusă la bancă solicitare pentru eliberarea cardurilor 

salariale; 

In lucru documentația pentru alte 5 instituții de învățământ primar și 

secundar. 

Ridicarea de la bancă și 

distribuirea cardurilor în 4 

instituții; 

Depunerea solicitării pentru 

eliberarea cardurilor salariale 

în 5 instituții. 

 La 

control 

Eliberarea anexei nr. 5 

angajaților DETS sectorul 

Buiucani 

Eliberarea anexei nr. 5 (scutirea la impozit) angajaților din 20 instituții din 

subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Eliberarea anexei nr. 5 

celorlalte instituții din 

subordine. 

 La 

control 

Îndemnizația unică în valoare 

de 2000 lei cadrelor didactice  

În 15 instituții achitarea indemnizației unice în valoare de 2000 lei cadrelor 

didactice angajate în instituțiile din subordinea DETS sectorul Buiucani. 

  Realizat 

Bilunarului salubrizării 

teritoriilor 

Instituțiile sunt informate că se desfășoară campania anuală de salubrizare de 

primăvară, în perioada 01.03-30.04, cu denumirea ”Curățenia generală de 

primăvară”. În unele instituții (34, 145, 215) campania este în desfășurare. 

Salubrizării teritoriilor, 

teritoriilor adiacente. 

 La 

control 

Prezentarea schemei de 

încadrare pentru anul 2021 

Pentru 33 instituții schema de încadrare pentru anul 2021 este finalizată. Elaborarea schemei de 

încadrare pentru 11 instituții. 

  

Soldurile la bunurile 

materiale din 11 IÎPS  

Introducerea în baza de date a soldurilor la bunurile materiale din 5 instituții 

trecute de la balanța DGETS, conform ordinului DGETS nr. 1171 din 

28.12.2020. 

Introducerea în baza de date a 

soldurilor la bunurile 

materiale din 6 instituții 

 La 

control 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 50 dintre care: 

44 angajați la locul de muncă;  

1 angajat care activează la distanță; 
1 angajat în concediul anual de odihnă; 

4 angajați în concediul medical. 

  La 

control 

Salubrizarea teritoriului 

instituțiilor de învățământ din 

subordine 

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

extrașcolare sunt salubrizate. 

Instituții verificate - 8: IET nr. 26, 52, 75, 85, 113, 158, Liceul Teoretic 

„Anton Cehov”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condiții 

le meteo 

Proces 

continuu 

Publicare pe pagina Web 

  

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

dintre care 34 postări pe pagina web și 61 postări pe Facebook a DETS 

Buiucani; 

Raportul săptămânal. 

  La 

control 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


