
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 06-10 decembrie 2021 
Statutul sarcinilor, 

acțiunilor programate și 

realizate pentru săptămâna 

precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri/ 

probleme 

Note 

 

Monitorizarea 

nivelului de 

organizare a 

alimentației 

copiilor din IET 

Meniul Model Unic (sezon iarnă - primăvară) este implementat  în totalitate, 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 DGETS nr. 26 din 

18.01.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea controlului tematic Monitorizarea 

alimentației elevilor la prânz”). 
 

4530 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 

iarnă - primăvară) 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, 

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). 

Întocmirea comenzilor  pentru 

săptămâna următoare și 

expedierea la agenții economici 

(furnizori) pentru distribuirea 

produselor destinate alimentației 

copiilor. 

 La 

control 

Organizarea 

alimentaţiei 

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

alimentați gratuit 3053 elevi, dintre care:  

Efectuarea vizitelor de control 

inopinat în IÎPS. 

 La 

control 



gratuite a elevilor 
din IÎPS 

 micul dejun - toți elevii din clasele I-IV și cei din familiile social vulnerabile din 

clasele a V-IX;  

 prânz sunt alimentați elevii din instituțiile în care activează grupa cu regim prelungit. 

Reabilitarea 

pavilioanelor 

pentru copiii din 

IET pentru anii 

2022-2025 

Reabilitare eșalonată: 

Anul Suma 

planificată 

Nr. de pavilioane IET nr. 

2021 1750000 lei 
(Decizia CMC 

nr. 519-d din 

06.09.2021) 

10 pavilioane 

(dintre care 2 duble) 

26, 52, 54, 62, 63, 75, 143, 

157, 158, 183 

2022 1500000 lei 8 pavilioane 20, 85, 158, 164, 186, 215 

2023 2500000 lei 14 pavilioane 

(12 construite și 2 reparate) 

26, 110, 113, 116, 119, 143, 

183, 185 

2024 2500000 lei 13 pavilioane 

(11 construite și 2 reparate) 

20, 26, 52, 54, 75, 157, 158, 

183, 186, 215 

2025 2500000 lei 16 pavilioane 

(7 construite și 9 reparate) 

16, 75, 87, 113, 116, 119, 

143, 183, 185, 186 
 

Pregătirea documentației necesare 

pentru reabilitarea pavilioanelor. 

 La 

control 

Proiectele în 

derulare pe 

segmentul 

reparațiilor, anul 

2022 

DETS s. Buiucani va avea în derulare în anul 2022 următoarele proiecte: 

 Reabilitarea pavilioanelor pentru copiii din IET; 

 Reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi nr. 3 și 18. 

Sunt propuse pentru proiecte 

investiționale 2022 următoarele 

instituții: 

 IET nr. 34 și Gimnaziul nr. 52 

pentru proiectul englez; 

 IET nr. 26, 119, 158, 186, 215 

pentru Proiectul NEFCO. 

 La 

control 

Monitorizarea 

livrării agentului 

termic  

Toate 42 instituții (dintre care 25 IET; 15 IÎPS; 2 inst. extrașcolare) sunt conectate la 

agentul termic. 

  La 

control 

Lucrări de reparație 

capitală, conform 

Foii de Titlu 2021  
 

Reparații 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. Toate lucrările de reparație 

sunt finalizate. 

Reparații capitale și curente în IET nr. 26 pentru redeschiderea a unei grupe noi în 

sumă de 450,0 mii lei. 

  Finali-

zat 

Reparații capitale 

pentru 

redeschiderea 

grădinițelor noi  

Reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi la IET nr. 3, 18, în sumă de 13 

500,0 mii lei, după cum urmează:. 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparație. 

 La 

control 



La IET nr. 3 din data de 02.11.2021 sunt demarate lucrările de reparație capitală, în 

baza  contractul din 25.10.2021 cu agentul economic ”Serpavis” S.R.L. Sunt realizate 

14 % din volumul lucrărilor de reparații. 

La IET nr. 18, din data de 04.10.2021 sunt demarate lucrările de reparație capitală, în 

baza  contractul din 20.09.2021 cu agentul economic SRL ”Unicons” AI. Sunt realizate 

24 % din volumul lucrărilor de reparații. 

Licitații publice și 

concursuri prin 

oferta de prețuri 

Pe platforma MTender a  DETS sect. Buiucani au fost publicate 2 proceduri de 

achiziție publică: 

 Servicii de alimentarea copiilor din instituții de învățământ subordonate DETS sect. 

Buiucani, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, în sumă de   30 147 252, 95 lei 

(LD). 

Desfășurarea procedurii se preconizează pentru 10.12.2021. 

 Servicii de furnizare a energiei electrice la instituțiile subordonate DETS sectorul 

Buiucani, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, în sumă de 4 910 800 lei (LD).  

Achiziția nu a avut loc la 08.12.2021, deoarece nu a participat nici un agent economic. 

Monitorizarea procedurilor 

publicate. 

Contes

tarea 

rezulta

telor 

evaluă

rii 

La 

control 

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

salubrizate. 

Pe parcursul săptămânii în curs au fost evacuate 3 rute cu frunziș din instituțiile: IET nr. 85, 

116, 119. 

În săptămâna în curs au fost inspectate următoarele instituții:  IET nr. 26, 85, 87, 116, 119, 

145, 157, 215. 

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.  

 

Prelungirea autorizațiilor sanitare 

(la solicitarea instituțiilor). 

 La 

control 

Monitorizarea 

activității 

angajaților la 

muncă 

Numărul total de angajați – 46, dintre care: 

44 angajați la locul de muncă; 

1 angajat în concediul de odihnă; 

1 angajat în concediul medical. 

  La 

control 

Publicare pe 

pagina Web 

 

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

15 postări pe pagina web și 20 postări pe Facebook a DETS Buiucani; 

Executarea bugetului instituțiilor din subordine pentru luna noiembrie; 

Raportul săptămânal. 

  La 

control 

 

Şef interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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