
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 22-26 martie 2021 
Statutul sarcinilor, acțiunilor programate 

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

săptămâna curentă 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Reluarea procesului 

educațional în instituțiile de 

învățământ primar, 

secundar din subordine 

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

subordine începând cu 22.03.2021, în contextul prevederilor CNESP nr. 

510 din 19.03.2021 şi CESP mun. Chişinău nr. 34 din 19.03.2021 (pct. 9) 

și-a reluat procesul educațional în conformitate cu ordinul DGETS nr. 224 

din 22.03.2021. 

Respectarea recomandărilor 

de prevenire și control a 

infecției COVID-19; 

Monitorizarea stării de 

sănătate a copiilor și 

angajaților. 

 

Mărirea 

numărului de 

cazuri 
confirmate 

pozitiv 

La 

control 

Organizarea procesului 

educațional în IET din 

subordine 

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

prevederilor pct. 8 din Hotărârea CESP a mun. Chișinău nr. 34 din 

19.03.2021 și în conformitate cu ordinul DGETS nr. 224 din 22.03.2021. 

 La 

control 

Organizarea alimentației 

calitative a copiilor din IET 

subordonate 

La data de 23.03.2021, managerii IET au fost informați cu referire la 

monitorizarea și punerea în aplicare a executării implementării 

prevederilor Regulamentului privind modalitatea de executare și 

monitorizare a contractelor de achiziții a produselor alimentare și a 

procesului de alimentație a copiilor din instituțiile de educație timpurie 

din mun. Chișinău, în temeiul deciziei Consiliului de administrație nr. 

1/2 din 26.02.2021 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea de executare și monitorizare a contractelor de achiziții a 

produselor alimentare și a procesului de alimentație a copiilor din 

instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău” și ordinului 

DGETS nr. 221 din 19.03.2021. 

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”). 
 

3740 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 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții 

economici (furnizori) pentru 

distribuirea produselor 

destinate alimentației copiilor. 

 

 

 La 

control 



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

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

De la data de 23.03.2021 produsul ”unt” se livrează de la SRL ”Vitafor”, 

contractul a fost transmis tuturor instituțiilor. Prima livrare de agentul 

economic menționat a fost întocmită fără abateri și încălcări. 

Organizarea alimentației 

calitative a elevilor din 

instituțiile de învățământ 

subordonate 

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 cu respectarea 

normativelor financiare conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău 

nr. 25/4 din 29.12.2020. 

Reprezentanții secției alimentare au informat managerii celor 15 instituții 

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

administrația IMAP ”Liceist” că, conform prevederilor ordinului DGETS 

nr. 224 din 22.03.2021, alimentația elevilor care desfășoară procesul 

educațional la distanță se organizează ”la pachet”.  

Fiecare instituție a transmis numărul de elevi care vor beneficia de pachete 

cu produse alimentare la IMAP ”Liceist”. Din data de 17 martie 2021 

IMAP ”Liceist” a coordonat cu CSP sortimentul de produse pentru 

organizarea alimentației "la pachet" pentru elevii din instituțiile de 

învățământ preuniversitar din sectorul Buiucani. 

În ziua de vineri,26.03.2021 părinții elevilor, contra semnătură, pot primi 

din cele 983 pachete planificate: 479 pentru elevii din clasele I-IV; 488 

pentru elevii din clasele V-IX și 16 pentru elevi cu TBC, pentru perioada 

22.03-26.03.2021, după cum urmează: 

”Pachetele” pentru elevii claselor I-IV cuprind următoarele produse 

alimentare: Crupe de hrișcă-1 kg; Fulgi de ovăs-0,5 kg; Suc de fructe-1 l; 

  La 

control 



Fasole-1 kg; Mălai-1 kg; Covrigei-1 pac. 0,250 kg; Biscuiți „Clasic”- 1 

pac. 0,250 kg; Biscuiți „Faina”- 1 pac. 0,470 kg; (toate produsele în 

ambalajul producătorului) în valoare de 28,00 lei pe zi/copil;  

”Pachetele” pentru elevii claselor V-VIII cuprind următoarele produse 

alimentare: Crupe de arnăutcă-1 kg; Suc de fructe-1 l; Zahăr- 1 kg; 

Covrigei – 1 pac. 0,250 kg; (toate produsele în ambalajul producătorului) 

în valoare de 13,65 lei pe zi/copil; 

”Pachetele” pentru elevii care au avut /au fost în contact cu TBC 

cuprind următoarele produse alimentare: Crupe de hrișcă-1 kg; Fulgi de 

ovăs-0,5 kg; Suc de fructe-1 l; Fasole-1 kg; Mălai-1 kg; Covrigei- 1 pac. 

0,250 kg; Biscuiți „Clasic”-1 pac. 0,250 kg; Biscuiți „Faina”-1 pac. 0,470 

kg; (toate produsele în ambalajul producătorului) în valoare de 28,00 lei 

pe zi/copil. 

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 

25 IET sunt asigurate cu apă potabilă până la 15.05.2021, în baza 

contractului nr. 08-21B din 18.03.2021 în sumă de 99 953,00 lei, încheiat 

cu CC ”Aquatrade” SRL. 

 

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

pentru anul 2021, 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 a fost publicat pe 

platforma MTender la data de 23.03.2021.  

Procedura de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț se va desfășura 

la data de 01.04.2021. 

Încheierea contractului și 

asigurarea instituțiilor de 

educație timpurie cu apa 

potabilă. 

 La 

control 

Licitații publice și concursuri 

prin oferta de prețuri 
Pe platforma MTender DETS sect. Buiucani are publicate următoarele 

proceduri de achiziție publică: 

1. Lucrări de reparație la IET nr. 62, 75, 85, 143, 164, 185 și 

Școala primara-grădiniță nr. 91 "A. Ursu" - 31.03.2021, 15:00 (Valoarea 

estimată fără TVA - 1 551 666,66 MDL; Data publicării: 18 martie 2021); 

2. Materiale de construcție pentru instituțiile de învățământ subordonate 

DETS sectorul Buiucani pentru anul 2021 -  30.03.2021, 11:00 (Valoarea 

estimată fără TVA - 418 861 MDL; Data publicării: 19 martie 2021); 

3. Lucrări de reparație la IET nr. 20, 87, 110, 145, 183, 186 - 05.04.2021,  

15:00 (Valoarea estimată fără TVA - 1 854 998 MDL; Data publicării: 19 

martie 2021) 

În perioada  29 martie – 02 

aprilie 2021 se preconizează 3 

proceduri de achiziție 

publică, după cum urmează: 

1. Materiale de construcție 

pentru instituțiile de 

învățământ subordonate 

DETS sectorul Buiucani 

pentru anul 2021 -  

30.03.2021; 
2. Lucrări de reparație la IET 

nr. 62, 75, 85, 143, 164, 185 

 La 

control 



4. Lucrări de reparație la IET nr. 63, 116, 158, 215, LT Anton Cehov și LT 

Dante Alighieri – 06.04.2021, 15:00 (Valoarea estimată fără TVA - 1 826 

229 MDL; Data publicării: 22 martie 2021); 

5. Apă potabilă, necesară instituțiilor de educație timpurie subordonate 

DETS Buiucani 2021 – 01.04.2021, 10:00 (Valoarea estimată fără TVA - 

567 250 MDL; Data publicării: 23 martie 2021). 
 

În perioada 22-26 martie 2021 nu s-au desfășurat proceduri de achiziție 

publică. 

și Școala primara - grădinița 

nr. 91 "A. Ursu" - 

31.03.2021; 
3. Apă potabilă, necesară 

instituțiilor de educație 

timpurie subordonate DETS 

Buiucani 2021 – 01.04.2021. 

Lucrări de reparație capitală 

în 2 instituții de învățământ 

primar și secundar cu 

finanțare din bugetul 

instituției  

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

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

conform formulei per elev). 
 

La data de 22.03.2021 a fost publicată procedura de achiziție. 

Desfășurarea concursului, 

încheierea contractului și 

inițierea lucrărilor. 

 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, 63, 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. 

Reparații 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. 

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 

Reparațiile capitale în 17 

instituții, conform Foii de 

Titlu 2021 

Sunt publicate 4 proceduri de achiziție.  Desfășurarea concursului; 

încheierea contractului; 

inițierea lucrărilor de 

renovare. 

 La 

control 

Reparații capitale și curente 

în IET nr. 26 

Este elaborat proiectul de execuție cu caietul de sarcini și devizele de 

cheltuieli pentru lucrările de reparații. 

Anunțul public și desfășurarea 

concursului; inițierea 

lucrărilor de renovare. 

 La 

control 

Reparații capitale pentru 

redeschiderea grădinițelor 

noi  (IET nr. 3, 18) conform 

Foii de Titlu 2021 

Expertiza tehnică a fost elaborată pentru perfectarea Certificatului de 

urbanism. 

Primirea Certificatului de 

urbanism de către PMC; 

Elaborarea caietului de sarcini 

și a devizelor de cheltuieli. 

 La 

control 



Livrarea produselor 

alimentare în IET 

Întocmirea comenzilor și monitorizarea livrărilor.  Recepționarea facturilor, 

meniurilor și efectuarea 

transferurilor. 

 La 

control 

Achiziționarea bunurilor 

materiale instituțiilor 

subordonate pentru anul 2021  

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

extrașcolare au fost asigurate cu rechizite de birou și produse de igienă, în baza 

solicitărilor managerilor instituțiilor achiziționate în baza surselor financiare 

planificate în bugetul instituției. 

Achiziționarea bunurilor 

materiale (medicamente, 

mobilier, utilaj tehnologic, 

tehnică de calcul). 

 La 

control 

Efectuarea cardurilor 

bancare angajaților 

instituțiilor de învățământ 

primar și secundar trecute la 

balanța DETS sectorul 

Buiucani 

Pentru 7 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. 

Ridicarea de la bancă și 

distribuirea cardurilor. 

 La 

control 

Introducerea tarifării 

angajaților în programa 1-C 

salarială la CTIF 

46 instituții introduse în programa 1-C salarială de către colaboratorii CTIF Introducerea tarifării 

angajaților în programa 1-C a 

instituțiilor rămase 

 Realizat 

Soldurile la bunurile 

materiale din 11 IÎPS  

Introducerea în baza de date a soldurilor la bunurile materiale la 11 instituții 

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

28.12.2020. 

  Realizat 

Respectarea cu strictețe a 

condițiilor de păstrare a 

bunurilor materiale în 

depozitele instituțiilor din 

subordine 

Verificate depozitele din 42 instituții de învățământ din subordine, și 

constatarea că se respectă cu strictețe condițiilor de păstrare a bunurilor 

materiale. 

  Realizat 

Deratizare și dezinsecție cu 

agentul economic ”Quaker”  

(în baza contractului nr. 01-

21/s din 25.01.2021) 

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

extrașcolare, șefii de gospodărie în colaborare cu agentul economic 

”Quaker” au verificarea starea sanitară tehnică a încăperilor și au asigurat 

ocrotirea lor de rozătoare, precum și lichidarea focarelor de înmulțire a 

insectelor. 

  Realizat 

Autorizații sanitare eliberate 

pentru funcționarea instituțiilor 

de învățământ din subordine 

pentru 2021 

Din 42 instituții din subordine: 35 instituții au autorizații de funcționare pentru 

anul 2021 și 7 instituții au autorizațiile expirate, iar  în baza Demersului din 

01.02.2021: autorizația este depusă la semnat pentru 1 instituție, refuz pentru 3 

instituții,  în lucru-3 instituții (vizitate de specialiștii CSP). 

La data de 25.03.2021 este depus demers repetat pentru 6 instituții din 

subordine. 

Înlăturarea lacunelor depistate, 

identificarea surselor financiare 

pentru investiții în instituțiile 

care au primit refuz. 

Tergiversarea 

de 

reprezentanții 
CSP 

La 

control 



Salubrizarea teritoriului 

instituțiilor de învățământ din 

subordine.  

 

 

Campania ”Curățenia 

generală de primăvară” 

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

extrașcolare sunt salubrizate. 

Instituții verificate – 7: IET nr. 16, 75, 145, 183, LT "A. Cehov”, Gimn. nr. 

65 Condrița, Gimn. nr. 86. 

 

DETS sectorul Buiucani a emis și a informat instituțiile din subordine cu 

Ordinul nr. 29 din data de 05.03.2021”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea acțiunilor de amenajare și salubrizare în instituțiile de 

învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani”. 

42 instituții de învățământ din subordine au emis ordin intern, în care au 

identificat acțiuni concrete de realizare și desfășoară campania de 

salubrizare de primăvară în perioada 01.03.2021-30.04.2021, cu genericul 

”Curățenia generală de primăvară”. 

În instituțiile: IET nr. 110, 119, 186, Gimn. "Ion T. Costin", Gimn. nr. 65 

Condrița, Gimn. Trușeni, Gimn. Durlești, Gimn. nr. 51"Gh. Malarciuc", LT 

"D. Alighieri", CEE campania este în desfășurare, mediatizată pe Facebook 

cu poze confirmative. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condițiile 

meteo 
Proces 

continuu  

 

 

 

La 

control 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 50 dintre care: 

46 angajați la locul de muncă;  

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

1 angajat în concediul medical. 

  La 

control 

Publicare pe pagina Web 

  

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

dintre care 35 postări pe pagina web și 60 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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