
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 23 - 27 mai 2022 
 

Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate și realizate pentru 

săptămâna precedentă   

Indicatori de produs/rezultat 
Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

Riscuri/ 

probleme 

Note 

 

Nivelul de organizare 

a activității  taberelor 

cu sejur de zi și 

extrașcolare în 

perioada estivală 2022 

Instituțiile extrașcolare din subordine (CEE și CCT) vor activa în perioada 01-30 

iunie 2022 organizând activități pentru copii (fără finanțare suplimentară). 

Conform Deciziei CMC nr. 152-d din 21 aprilie 2022 ”Cu privire la organizarea 

întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022” au fost alocate mijloace 

financiare pentru activitatea  taberelor cu sejur de zi în perioada 06-24 iunie 2022 

(cu regimul de activitate luni-vineri, orele 08.00-17.00) pentru 270 copii în cadrul a 

3 instituții de învățământ primar și secundar din subordine, după cum urmează: 

 Ș.P.-Gr. ”A. Ursu” pentru 90 copii; 

 LT ”N. Levițchi” (inclusiv LT ”N. Gogol”) pentru 80 copii; 

 LIMPS pentru 100 copii. 

În perioada 16-20 mai 2022 au fost achiziționate produse de igienă și uz 

gospodăresc, medicamente, care vor fi repartizate în instituții (cu rezervă de timp) 

până la deschiderea taberelor cu sejur de zi. 

În perioada 23-27 mai 2022 au fost achiziționate rechizite de birou. În baza 

conturilor aduse de directorii taberelor cu sejur de zi, au fost transferate mijloace 

financiare pentru achiziționarea inventarului sportiv. 

Sunt încheiate contracte: cu agentul economic ”Aqua Trade” SRL pentru 

asigurarea cu  apă potabilă a copiilor din taberele cu sejur de zi și cu agentul 

economic ”Nufărul” - pentru spălatul lenjeriei. 

Este planificat și vor fi 

achiziționate inventar moale și 

paturi pliante pentru  taberele cu 

sejur de zi. 

 

 La 

control 

Acţiuni întreprinse în 

contextul asigurării 

condiţiilor favorabile 

pentru refugiaţii 

ucraineni   

În cadrul instituțiilor din subordinea DETS sectorul Buiucani (LT ”M. Marinciuc”, 

LT ”N. Levițchi”, Ș.P.-Gr. ”A. Ursu”) au fost organizate puncte de primire pentru 

210 refugiați din Ucraina (inclusiv copii). 

În cadrul IET din subordine au sunt instituționalizați 45 copii (IET nr. 16, 26, 52, 

54, 63, 87, 113, 116, 157, 185); 

În cadrul IÎPS din subordine sunt instituționalizați 64 copii (Gimnaziul nr. 86, LT 

”N. Levițchi”, LT ”N. Gogol”, LT ”A. Cantemir”). 

În cadrul centrelor extra curriculare din subordine frecventează activități 20 copii, 

dintre care 15 copii la CEE și 5 copii la CCT. 

Monitorizarea asigurării 

condiţiilor favorabile pentru 

refugiaţii ucraineni. 

 La 

control 



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 I al anului 2022 (semnate la data 04.01.2022). 

Calitatea alimentației copiilor este monitorizată zilnic. Contabilii secției 

alimentație efectuează controale inopinate în instituțiile din subordine, conform 

ordinului DETS sectorul Buiucani nr. 1 din 03.01.2022 ”Cu privire la constituirea 

comisiei de monitorizare a alimentației în instituțiile din subordine”, ordinului 

DGETS nr. 100 din 06.01.2022 ”Cu privire la organizarea alimentației gratuite în 

instituțiile de învățământ din mun. Chișinău pentru perioada ianuarie-mai 2022” și 

ordinului DGETS nr. 332 din 07.03.2022 ”Cu referință la punerea în aplicare a 

ordinului comun al MEC și MF ”Cu privire la normele financiare pentru 

alimentație...””. 
 

4680 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, care sunt valabile până la 

31.12.2022. 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 



În perioada 23-27 mai au fost efectuate vizite de verificare de contabilii secției 

alimentație în IET nr. 26, 157. Blocul alimentar, depozitul sunt reparate și 

corespund normelor sanitaro-igienice. Produsele alimentare aflate în depozit 

corespund cerințelor și specificațiilor tehnice, fiind păstrate la temperatură 

corespunzătoare. Legumele și fructele sunt calitative, aspect sănătos, frumos, miros 

plăcut, iar termenul de valabilitate a produselor alimentare de la depozit corespunde 

cerințelor. 

Organizarea 

procesului 

alimentației elevilor 

din IÎPS 

Conform ordinelor DGETS nr. 100 din 06.01.2022 și nr. 332 din 07.03.2022, sunt 

alimentați gratuit 3099 elevi, dintre care:  

a) elevi din clasele I-IV asigurați în valoarea micului dejun - 2265 copii; 

b) elevi din clasele I-IV din familii social-defavorizate (20 % din numărul  total de 

elevi), în valoarea micului dejun și a prânzului - 437 copii; 

c) elevi din clasele V-IX din familii social-defavorizate, în valoarea micului  dejun 

- 379 copii; 

d) elevilor din clasele I-XII care au suportat TBC și cei care au contactat focarele 

cu  TBC, în valoarea micului dejun și a prânzului - 18 copii. 
 

În perioada 23-27 mai au fost efectuate de contabilii secției alimentație vizite de 

verificare în cadrul Ș.P.-Gr. ”A. Ursu”, LT ”N. Gogol”, LT ”A. Cantemir”. 

Produsele alimentare aflate în depozit corespund cerințelor și specificațiilor tehnice, 

fiind păstrate la temperatură corespunzătoare. Legumele și fructele sunt calitative, 

aspect sănătos, frumos, miros plăcut, iar termenul de valabilitate a produselor 

alimentare de la depozit corespunde cerințelor. 

Monitorizarea procesului de 

alimentație a elevilor. 

 La 

control 

Monitorizarea 

procesului de 

defrișare a arborilor 
de pe teritoriile 

instituțiilor municipale 

de învățământ 

În perioada 16-18 mai 2022 a fost efectuată inventarierea arborilor de pe teritoriile 

instituțiilor de învățământ din subordinea direcției nominalizate. Ca urmare a 

inventarierii au fost înregistrați în total 3966 arbori, dintre care 285 arbori sunt 

uscați sau au rădăcinile dezgolite, care deteriorează rețelele inginerești și necesită a 

fi defrișați, iar 650 arbori necesită curățare cu coborârea coroanelor (egalaj), 

deoarece ramurile ating înălțimi mari și în timpul vânturilor sporite prezintă pericol 

atât pentru copiii și personalul care activează în cadrul instituțiilor, cât și pentru 

edificiile acestora. 

De la AGSV nu am primit răspuns la două demersuri depuse, din data de 

11.04.2022, pentru inventarierea și întocmirea actelor pentru arborii ce urmează a fi 

curățați și defrișați pe teritoriul LT ”D. Alighieri” și  Gimnaziului nr. 86. 

Urmează depunerea solicitărilor/ 

demersurilor  la Agenția de 

mediu cu scopul eliberării 

autorizațiilor pentru curățarea  și 

defrișarea arborilor de pe 

teritoriul instituțiilor din 

subordine. 

 La 

control 



La ieșirea în teren a grupului de lucru cu reprezentanți ai  Preturii sectorului 

Buiucani, AGSV și DETS sectorul Buiucani, din data de 25.05.2022, a fost 

stabilită prioritatea întocmirii actelor de defrișare sau curățare a arborilor cu 

remiterea actelor de constatare pentru solicitarea autorizațiilor de efectuare a 

lucrărilor. 

Lucrări de reparație 

capitală, conform Foii 

de Titlu 2022  
 

Reparații capitale în sumă de 6350,0 mii lei, în 16 instituții de educație timpurie 

din subordinea DETS sect. Buiucani, după cum urmează:  

Reparație generală în sumă de 5180,0 mii lei în 14 instituții: IET nr. 20, 52, 62, 63, 

75, 85, 110, 113, 119, 143, 145, 158, 185, 186;  

Reparație acoperișurilor în sumă de 300,0 mii lei în 2 instituții: IET nr. 113, Ș.P.-

Gr. ”A. Ursu”; 

Reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire în sumă de 870,0 mii lei în 6 

instituții: IET nr. 26, 62, 63, 143, 158, Ș.P.-Gr. ”A. Ursu”.  

Evaluarea ofertelor pentru 

desemnarea câștigătorului; 

Inițierea lucrărilor de renovare; 

Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare; 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice; 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare; 

Finalizarea lucrărilor și 

inaugurarea instituțiilor de 

învățământ. 

 

 La 

control  

 

Reparații capitale în sumă de 1150,0 mii lei, în 2 instituții de învățământ 

gimnazial din subordinea DETS sect. Buiucani, dintre care:  Reparație generală în 

sumă de 750,0 mii lei și  în Reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire 

în sumă de 400,0 mii lei în 2 instituții: Gimnaziul nr. 79 ”I. T. Costin”, com. 

Ghidighici; Gimnaziul ”Durlești”, or. Durlești; 

Reparații capitale în sumă de 3450,0 mii lei, în 5 instituții de învățământ liceal 

din subordinea DETS sect. Buiucani, după cum urmează:  

Reparație generală în sumă de 2100,0 mii lei în 2 instituții: LT ”N. Gogol”, LT ”M. 

Marinciuc”. 

Reparație acoperișurilor în sumă de 300,0 mii lei în 1 instituție: LT ”N. Levițchi”; 

Reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire în sumă de 850,0 mii lei în 3 

instituții: LT ”N. Levițchi”, LT ”A. Cantemir”, LIMPS; 

Reparație rețelelor electrice în sumă de 200,0 mii lei în 1 instituție: LIMPS. 

Reparații capitale în sumă de 300,0 mii lei, prevăzute pentru Reparație generală, 

în 1 instituție de învățământ extrașcolar:  CCT.  

Reparații capitale 

pentru extinderea 

școlilor, conform Foii 

de Titlu 2022 

Reparații capitale pentru extinderea școlilor la Gimnaziul nr. 52, în sumă de 

10000,0 mii lei. 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli; 

Anunțarea și desfășurarea 

concursului. 

 Plani- 

ficat 

Reparații capitale 

pentru redeschiderea 

grădinițelor noi, 

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

de 12 820,0 mii lei, unde lucrările se desfășoară, după cum urmează:. 

Monitorizarea lucrărilor de 

reparație. 

 

 La 

control 



conform Foii de Titlu 

2022 

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 76 % 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 81 % din volumul lucrărilor de reparații. 

Raport de progres 

privind realizarea 

proiector mari în 

derulare 

În cadrul DETS sectorul Buiucani sunt în derulare 2 proiecte: 

la IET nr. 3 (de la 75% a evoluat la 76%) și IET nr.18 (de la 80% a evoluat la 81%) 

cu termenul de realizare până în lunile mai-iunie 2022. 

Vizite săptămânale de verificare 

pentru respectarea graficului de 

efectuare a lucrărilor în termen. 

 La 

control 

Salubrizarea  și 

amenajarea teritoriilor 

41 instituții dintre care: 25 IET; 14 IÎPS; 2 inst. extrașcolare sunt salubrizate. 

A fost cosită iarba de pe un teritoriu de aproximativ 15000 m2  în cadrul a 10 instituții: 

IET nr. 34, 54, 110, 113, 145, 158, 166, 185, LT ”D. Alighieri”, LIMPS. 

Teritoriul instituțiilor din 

subordine și teritoriul adiacent 

este salubrizat zilnic. 

Condi 

țiile 

meteo 

Proces 

conti-

nuu  

Asigurarea 

procesului de 

transparență  

275 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; 

Raportul săptămânal. 

  La 

control 

 

 

 

 

Şef interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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