
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 20-24 septembrie 2021 
 

Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate și realizate pentru 

săptămâna precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri/ 

probleme 

Note 

 

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 4 870,0 

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. 

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 

În conformitate cu 17 contracte încheiate cu 6 agenți economici desemnați 

câștigători pentru prestarea lucrărilor de reparație (din data 20.05.2021) au fost 

demarate lucrările în toate 17 instituții, în corespundere cu procesele verbale 

semnate la deschiderea lucrărilor, după cum urmează: IET nr. 20, 62, 63, 75, 85, 

87, 110, 116, 143, 145, 158, 164, 183, 185, 186, 215, Ș.P. - Gr. ”A. Ursu”; 

În lucru:  

81-99 % - 62; 

Finalizat: 20, 63, 75, 85, 87, 110, 116, 143, 145, 158, 164, 183, 185, 186, 215, 

Ș.P. - Gr. ”A. Ursu”. 

Lucrări de reparație din 

economiile formate. 

 La 

control 

Reparații capitale și 

curente în IET nr. 26 

La data 26.07.2021 au demarat lucrările de reparație, în corespundere cu procesul 

verbal semnat la deschiderea lucrărilor. Sunt realizate 75 % din volumul lucrărilor 

de reparații. 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparații. 

 La 

control 

Reparații capitale 

pentru redeschiderea 

grădinițelor noi  (IET 

nr. 3, 18) conform Foii 

de Titlu 2021 

La IET nr. 3 achiziția,  publicată (din data 17.08.2021) pe platforma MTender,  este 

în proces de evaluare. 

La IET nr. 18, din 20.09.2021, este semnat contractul și după înregistrarea la 

Trezorerie vor demara lucrările de reparații capitale. 

Desemnarea câștigătorului; 

Demararea lucrărilor de 

reparație. 

 La 

control 

Lucrări de reparație 

capitală în 2 IÎPS 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 finalizate. 

  Finali-

zat 

Licitații publice și 

concursuri prin oferta de 

prețuri 

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

achiziție publică: 

Perioada de evaluare a licitațiilor 

(clarificări pentru desemnarea 

câștigătorului licitației) și 

încheierea contractului. 

Contes

tarea 

rezulta

telor 

La 

control 



 Lucrări de reparație de redeschidere a Grădiniței nr. 3, în sumă de       13 185 

986 MDL, la data de 22.09.2021 au fost informați cu rezultatele evaluării, iar după 

expirarea termenului de contestare (11 zile) urmează semnarea contractului; 

 Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani, în 

sumă de 297 503,00 lei, care este la etapa de evaluare și clarificări, după procedura 

din data de 21.09.2021. 

La data 20.09.2021 a fost semnat contractul cu agentul economic desemnat 

câștigător la achiziția Lucrări de reparație de redeschidere a Grădiniței nr. 18, în 

sumă de 7 168 841,54 lei. 

La data 21.09.2021 au fost semnate contracte cu 2 agenți economici la achiziția 

Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani. 

La data 23.09.2021 a fost semnat contractul cu agentul economic participant  la 

lotul 2 (imprimante) a achiziției Tehnica de calcul pentru instituțiile subordonate 

DETS sectorului Buiucani, în sumă de 97 846,74 lei. 

evaluă

rii 

Organizarea claselor cu 

profil arte şi sport în 

anul de studii 2021-

2022 

DETS sect. Buiucani are organizate clase cu profil în cadrul următoarelor instituții: 

Liceul Teoretic „N. V. Gogol”, după cum urmează: 

 profil muzical-coral  în 9 clase cu 271 elevi; 

 profil german-polonez în 8 clase cu 242 elevi; 

 profil sport (fotbal) în 2 clase cu 37 copii. 

Liceul internat municipal cu Profil Sportiv, după cum urmează: 

Profil sport în 22 de clase cu 563 elevi, care frecventează 45 grupe sportive, dintre 

care: 5 grupe de sportivi începători, 37 grupe de sportivi avansați și 3 grupe cu 

sportivi cu măiestrie sportivă. 

  La 

control 

Asigurarea 

implementării 

Proiectului ”Eficiența 

Energetică și Izolarea 

Termică a instituțiilor 

publice din mun. 

Chișinău” 

Nivelul executării lucrărilor de reparație în cadrul proiectului la Liceul Teoretic 

„N. V. Gogol”: 

 este finalizată termoizolarea pereților exteriori; 

 se finisează acoperișul blocului situat din partea străzii N. Iorga; 

 este în proces de lucru ventilația mecanică; 

 este în proces de lucru sistemul de încălzire; 

 este în proces de lucru modernizarea sistemului de iluminat interior pe tip LED. 

Finalizarea lucrărilor; 

Primirea lucrărilor cu semnarea 

documentației necesare. 

 La 

control 

Organizarea 

alimentației  copiilor 

din IET subordonate 

Meniul Model Unic (sezon vară - toamnă) este implementat în totalitate, în 

baza produselor alimentare livrate IET, conform contractelor  pentru livrarea 

produselor alimentare instituțiilor din subordine pentru semestrul II al anului 2021 

(semnate la data 12.07.2021). 

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 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții economici 

(furnizori) pentru distribuirea 

produselor destinate alimentației 

copiilor. 

 La 

control 



DGETS nr. 26 din 18.01.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

controlului tematic Monitorizarea alimentației elevilor la prânz”). 
 

4280 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, fructe și legume. 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 vară-toamnă pentru anul 2021) pentru copiii din instituțiile de educație 

timpurie (3-7ani) cu regim de activitate de 9,5-10 ore din  orașul Chișinău, aprobat 

de Centrul de Sănătate Publică (din data 01.06.2021), 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 instituției și pagina de 

Facebook a DETS s. Buiucani). 

În săptămâna în curs au fost efectuate, de contabilii secției alimentație, vizite 

de control în 20 IET. Se verifică soldurile de produse alimentare, calitatea 

produselor alimentare, igiena blocului alimentar și depozitului. Abateri mari 

nu au fost depistate, iar la necesitate au fost făcute recomandări.  

Organizarea 

alimentaţiei gratuite a 

elevilor din IÎPS 

Conform ordinului DGETS nr. 783 din 26.08.2021, începând cu data 06.09.2021, 

sunt alimentați gratuit cu micul dejun toți elevii din clasele I-IV și cei din familiile 

social vulnerabile din clasele a V-IX. Cu prânz sunt alimentați doar elevii din 

instituțiile în care activează grupa cu regim prelungit.  

  La 

control 

Redeschiderea 

grupelor noi (conform 

anexei nr. 24.3 a 

deciziei CMC nr. 25/4 

din 29.12.2020) 

Pentru redeschiderea unei grupe noi la IET nr. 26 sunt achiziționate și urmează 

repartizarea în instituție, după cum urmează: 

 Mobilier în sumă de 99 600 lei; 

 Inventar moale în sumă de 27 200 lei; 

 Veselă în sumă de 18 200 lei; 

 Alte mijloace fixe în sumă de 5 000 lei. 

Repartizarea în instituție  La 

control 



Campania de 

salubrizare de toamnă 
(perioada 20 septembrie 

- 30 noiembrie 2021) în 

instituțiile de 

învățământ general din 

municipiul Chișinău 

(implementarea 

prevederilor dispoziției 

Primarului General  nr. 

537-d din 13.09.2021, 

ordinul DGETS nr. 

1004 din 16.09.2021) 

DETS sect. Buiucani a remis ordinul nr. 109 din 20.09.2021 ” Cu privire la organizarea 

și desfășurarea acțiunilor de salubrizare de toamnă în  perioada 20 septembrie-30 

noiembrie 2021 în instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Instituțiile din subordine au elaborat ordine interne și colaboratorii și copii vor desfășura 

în perioada nominalizată acțiuni de salubrizare și amenajare a teritoriilor instituțiilor de 

învățământ cu genericul ”Curățenia generală de toamnă”. 

În acest context, în baza solicitării depuse de DETS sect. Buiucani, ca urmare a 

demersurilor din instituțiile din subordine, Agenția de mediu a eliberat autorizație și 

urmează defrișarea și curățirea arborilor în următoarele instituții: IET nr. 16, 20, 26, 164, 

215. 

În baza demersurilor din instituțiile din subordine (IET nr. 85, 87, 110, 116, 119, 145, 

185) va fi invitat specialist de la Î.M. AGSV pentru examinarea în teren și întocmirea 

documentației necesare și solicitarea autorizațiilor pentru defrișare în instituțiile 

menționate. 

Au fost evacuate 7 rute cu frunziș în instituțiile: IET nr. 34, 110, 113, 116, 119, 145, 

157, 164. 

În săptămâna în curs au fost inspectate următoarele instituții: IET nr. 16, 26, 34, 87, 

113, 116, 119, 157, 164, 166, Gimn. nr. 86, LT ”N. Gogol”, LT ”D. Alighieri”. 

Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de salubrizare de 

toamnă;  

Examinarea  în teren și întocmirea 

documentației necesare și 

solicitarea autorizațiilor pentru 

defrișare. 

 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. 

 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condi 

țiile 

meteo 

Proces 

conti-

nuu  

Valabilitatea 

autorizațiilor sanitare  

42 instituții au autorizațiile sanitare valabile.   La 

control 

Monitorizarea 

activității angajaților 
la muncă 

Numărul total de angajați – 48, dintre care: 

47 angajați la locul de muncă; 

1 angajat în concediul de odihnă. 

  La 

control 

Publicare pe pagina 

Web 

 

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

care 25 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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