
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 24-28 mai 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  

copiilor din IET 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”). 
 

4365 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, praz, etc.), cât și la produsele de băcănie 

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

Părinții şi comunitatea civilă sunt informați cu meniul zilnic, după 

cum urmează: obligatoriu managerul instituției plasează zilnic meniul 

pe panoul informativ pentru părinți și sistematic sunt postate poze pe 

site-ul instituției, cât și pe alte rețele de socializare (ex: paginile de 

Facebook ale instituțiilor și pagina de Facebook a DETS s. Buiucani). 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții economici 

(furnizori) pentru distribuirea 

produselor destinate 

alimentației copiilor. 

 

 

 La 

control 



La data de 20.05.2021 reprezentanții secției alimentație au participat la 

discuțiile publice „MENIUL-MODEL unic” pentru copiii din 

instituțiile de educație timpurie (3-7ani) cu regim de activitate de 9,5-

10 ore din  orașul Chișinău pentru anul 2021 (sezon vară-toamnă), care 

urmează să fie coordonat de CSP. 

Contabilii secției alimentație au discutat în săptămâna în curs cu 

agentul economic ”Nipetgal” cu referire la returnarea unor produse 

alimentare neconforme (în momentul livrării) cu solicitarea de a 

înlătura încălcările admise în mod de urgență. 

Organizarea alimentației 

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. 

Elevii frecventează,  cu prezență fizică, instituțiile de învățământ (după 

modelul selectat la începutul anului de învățământ), în baza ordinului 

DGETS nr. 322 din 11.05.2021 ”Cu privire la organizarea procesului 

educațional în instituțiile de învățământ general, începând cu 

11.05.2021”  

La cantina instituției elevii sunt alimentați cu bucate calde, după 

cum urmează: 

 toți elevii din clasele I-IV sunt asigurați cu dejun gratuit, iar cu 

prânz gratuit sunt asigurați 20 % din copiii care frecventează grupa 

cu program prelungit; 

 elevii din categoria familii social-defavorizate din clasele V-IX 

sunt asigurate cu dejun gratuit; 

 elevii care au suportat TBC sau care au conectat focare cu TBC 

sunt asigurați cu dejun+prânz gratuit. 

Bufetele școlare nu funcționează. 

Monitorizarea alimentației ”la 

pachet” a elevilor în instituțiile 

de învățământ primar și 

secundar. 

 La 

control 

Asigurarea cu apă potabilă a 

copiilor din  IET  

25 IET sunt asigurate cu apă potabilă până la sfârșitul anului 2021, în 

baza contractului nr. 01/B din 20.04.2021 în sumă de 453 778,80 lei, 

încheiat cu CC ”Aquatrade” SRL (cu finanțare în baza Deciziei CMC 

nr. 7/6 din 09 iunie 2020 „Cu privire la  asigurarea cu apă potabilă a 

copiilor din  IET). 

În săptămâna în curs în instituțiile din subordine au fost distribuite 290 

butelii de apă potabilă. 

Asigurarea instituțiilor de 

educație timpurie cu apa 

potabilă. 

 La 

control 



Licitații publice și concursuri 

prin oferta de prețuri 

Pe platforma MTender a DETS sect. Buiucani sunt în derulare 2 

proceduri de achiziție publică: 

  Lucrări de reparație pentru redeschiderea unei grupe la IET nr. 26, 

la care la data de 22.05.2021 este depusă contestație și ședința de 

examinare va avea loc la data de 03.06.2021; 

 Produse de igienă pentru IET din subordinea DETS Buiucani, în 

proces de evaluare, cu solicitarea justificării prețului. 

Perioada de evaluare a 

licitațiilor (clarificări pentru 

desemnarea câștigătorului 

licitației) și încheierea 

contractului. 

Contestarea 

rezultatelor 

evaluării 

La 

control 

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). 
 

Sunt semnate 2 contracte din data de 20.05.2021, dar lucrările de 

reparație vor demara după finisarea examenelor de bacalaureat. 

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. 

Desfășurarea achiziției publice 

cu referire la lucrările de 

reparație. 

 La 

control 

Reparațiile capitale în 17 

instituții, conform Foii de 

Titlu 2021 

Sunt semnate 17 contracte (din data de 20.05.2021) cu 6 agenți 

economici desemnați câștigători pentru prestarea lucrărilor de reparație 

în 17 IET. 

La data de 26.05.2021 a fost organizată ședință cu agenții economici 

care vor presta servicii la lucrările de reparații conform Foii Titulare 

2021, în baza contractelor încheiate, unde au fost anunțați cu referire 

la monitorizarea executării lucrărilor de reparații de către comisia din 

cadrul DETS sectorul Buiucani și comisia din cadrul Primăriei 

municipiului Chișinău. S-a anunțat că se pune accent pe calitatea 

lucrărilor, care trebuie să corespundă caietului de sarcini. În cazul 

lucrărilor suplimentare sau celor ascunse se coordonează în totalitate 

cu inginerii din cadrul DETS sectorul Buiucani. Va fi întrunită comisia 

pentru semnarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor de 

Inițierea lucrărilor.  La 

control 



reparații. În cazul dacă vor fi lucrări suplimentare, doar cu acordul 

Agenției Achiziții Publice vor fi încheiate acorduri de majorare, în 

baza argumentelor concrete, documentației și legislației în vigoare. 

Reparații capitale și curente 

în IET nr. 26 

Perioada de evaluare în baza contestației depuse de SRL ”Vanro- 

Com”. 

Desemnarea câștigătorului; 

încheierea contractului și 

inițierea lucrărilor. 

Contestațiile 

depuse 

La 

control 

Reparații capitale pentru 

redeschiderea grădinițelor 

noi  (IET nr. 3, 18) conform 

Foii de Titlu 2021 

Este eliberat certificatul de urbanism de către Direcția Generală 

arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Primăriei 

municipiului Chișinău și planul topografic. Caietul de sarcini și 

devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru 

demararea procedurii de achiziție publică. 

Prezentarea  caietului de sarcini 

și a devizelor de cheltuieli; 

Publicarea avizului și 

desfășurarea achiziției publice. 

Contestațiile 

depuse 

La 

control 

Livrarea produselor 

alimentare în IET 

Întocmirea comenzilor și monitorizarea livrărilor.  Recepționarea facturilor, 

meniurilor și efectuarea 

transferurilor. 

 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. 

În 21 instituții din subordine  a fost cosit 9600 m2  de  iarba în săptămâna 

în curs. 

Instituții verificate - 11: IET nr. 16, 26, 54, 113, 119, 157, 164, 166, Gimn. 

”Ion T. Costin”, LT ”Antioh Cantemir”, CEE ”Lăstărel”. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condițiile 

meteo 

Proces 

continuu  

 

Monitorizarea activității 

angajaților la muncă conform 

prevederilor legale 

Numărul total de angajați – 51, dintre care: 

45 angajați la locul de muncă;  

2 angajat în concediul medical; 

3 angajați în concediul anual. 

  La 

control 

Publicare pe pagina Web 

  

215 postări pe paginile web și Facebook a instituțiilor din sect. 

Buiucani, dintre care 35 postări pe pagina web și 35 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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