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APROBAT: 

Șef interimar al DETS sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
 _________________  

   
 

Planul anual de acțiuni 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru anul 2022 
  

Obiectivul prioritar al DETS sectorul Buiucani pentru anul 2022 rezultă din politicile educaționale ale statului și prevede dezvoltarea durabilă a 

sistemului educațional municipal prin asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate.  

Direcțiile de activitate a DETS sectorul Buiucani sunt:  

- implementarea politicilor publice naționale și municipale în cadrul asigurării condițiilor optime de funcționare a instituțiilor publice de învățământ 

preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției;  

- asigurarea suportului financiar-contabil în cadrul gestionării instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, 

extrașcolar subordonate Direcției; 

- dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extraşcolar 

subordonate Direcției. 
 

Sistemul educațional al DETS sectorului Buiucani include 41 entități educaționale, dintre care: 25 instituții de învățământ preșcolar, 1 Școală Primară-

Grădiniță, 13 instituții de învățământ primar și secundar, special/auxiliar; 2 instituții de învățământ extrașcolar. La moment, în instituțiile de învățământ din 

subordine copii sunt ghidați/instruiți de 1112 cadre didactice, inclusiv: 478 - în instituțiile de educație timpurie; 577 – în instituțiile de învățământ primar 

și secundar, special/auxiliar; 57 - în instituțiile extrașcolare. 
 

DETS sectorul Buiucani, ca subdiviziune a DGETS, contribuie la realizarea Obiectivului prioritar: Asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o 

educație de calitate și își propune realizarea următoarelor obiective cadru: 

1. Asigurarea funcționării eficiente a sistemului educațional; 

2. Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale; 

3. Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice; 

4. Consolidarea managementului organizațional și instituțional; 

5. Implementarea recomandărilor de audit extern; 

6. Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial. 
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Acțiunile planificate pentru realizare sunt reprezentate în tabelul de mai jos: 

 
Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/ 

rezultat 

Costuri și sursele 

financiare 

Termeni 

de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de realizare 

1 2 3 4 5 6 7 

Obiectiv cadru: Asigurarea funcționării eficientă a sistemului educațional municipal 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

alimentație a copiilor 

din instituțiile de 

educație timpurie și a 

elevilor din instituțiile 

de învățământ primar 

și secundar 

Organizarea alimentației copiilor 

din instituțiile de educație 

timpurie în baza meniului-unic  

 6688 copii din IET 

alimentați în baza 

Meniului Model unic 

Decizia CMC 31.12 Lipsa produselor 

alimentare necesare 

pentru meniul stabilit 

Secția alimentație 

Organizarea alimentației gratuite 

a elevilor din instituțiile de 

învățământ primar, secundar și 

special 

4027 elevi beneficiari 

de alimentație gratuită 

la micul dejun/prânz 

Decizia CMC 31.12 Divergențe dintre 

normele naturale și 

cele financiare 

Secția alimentație 

Asigurarea unui sistem 

de monitorizare a 

condițiilor sanitaro-

igienice în instituțiile 

de învățământ general 

Evaluarea instituțiilor de 

învățământ general în scopul 

stabilirii nivelului de pregătire 

pentru începutul anului școlar 

14 de instituții de 

învățământ general 

evaluate 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

30.09 Nefinisarea pregătirii 

instituției pentru noul 

an școlar la data 

stabilită pentru 

evaluare 

Secția ingineri  

Obiectiv cadru: Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale 

Organizarea odihnei  şi 

întremării  elevilor în 

perioada estivală 

Organizarea odihnei de vară a 

copiilor 

270 elevi beneficiari în 

taberele cu sejur de  

și  

elevii din taberele din 

afara orașului 

Decizia CMC 31.08 Lipsa cadrelor 

didactice disponibile 

de a fi angajate în 

timpul concediului în 

taberele de odihnă; 

Asigurarea 

insuficientă a 

taberelor cu sejur de zi 

în cadrul instituțiilor 

de învățământ cu 

inventar  

Secția economie 

Secția achiziții 

Secția materiale 

Obiectiv cadru: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate  

prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 

16 instituții din 

subordinea DETS sect. 

6 350 000  

lei 

01.03 Secția achiziții 

Secția ingineri 
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funcționare a  bazei 

tehnico-materiale în 

instituțiile de educație 

timpurie 

Anunțarea și desfășurarea 

concursului 

Buiucani, după cum 

urmează:  

Reparație generală în 

sumă de 5 180,0 mii lei 

în 15 instituții: IET nr. 

20, 26, 52, 62, 63, 75, 

85, 110, 113, 119, 143, 

145, 158, 185, 186, 

Ș.P. - Gr. ”A. Ursu”;  

Reparația 

acoperișului 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”; 

01.04 Tergiversarea 

elaborării 

documentației; 

Erori la elaborarea 

devizelor de cheltuieli 

și caietelor de sarcini, 

Nedepunerea 

dosarelor de către 

operatorii economici; 

Amânarea procedurii 

de licitație; 

Contestarea ofertelor 

depuse; 

Nerespectarea legii 

privind calitatea în 

construcții și 

efectuarea necalitativă 

a lucrărilor; 

Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

prevederilor 

contractuale de bază, 

în procesul de 

demarare a lucrărilor; 

Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici; 

Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor ce duce la 

periclitarea procesului 

educațional; 

Condiții meteo 

nefavorabile 

Secția materiale 

Inițierea lucrărilor de renovare  01.05 

Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare 

01.05-

31.08 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice 

31.05-

31.08 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare 

31.05-

31.08 

Finalizarea lucrărilor și 

inaugurarea instituțiilor de 

învățământ preșcolar 

31.08 

Instalarea 

pavilioanelor în 

grădinițele de copii din 

orașul Chișinău 

 

 

 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 

8 pavilioane în IET 

din subordine 

pavilioane (IET nr. 20, 

85, 158, 164, 186, 215) 

 

Decizia CMC 01.03 Secția achiziții 

Secția ingineri 

Anunțarea și desfășurarea 

concursului 

01.04 

Inițierea lucrărilor de renovare  01.05 

Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare 

01.05-

31.08 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice 

31.05-

31.08 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare 

31.05-

31.08 

Finalizarea lucrărilor și 

inaugurarea edificiului 

31.08 
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Extinderea instituțiilor 

de educație timpurie 

prin redeschiderea a 2 

grădinițe noi: 

IET nr. 3 

IET nr.18 

Elaborarea proiectului IET nr. 3 și IET nr. 18 

funcționale (început în 

anul 2021) 

 

12 820 000 

lei 

2021 Secția achiziții 

Secția ingineri  

Secția materiale 
Perfectarea certificatului de 

urbanism 

2021 

Elaborarea si eliberarea 

Certificatului de urbanism de 

către PMC 

2021 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 

2021 

Anunțul public și desfășurarea 

concursului 

2021 

Inițierea lucrărilor de construcție 

în instituțiile de învățământ 

2021 

Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare 

03.01-

30.06 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice 

03.01-

30.06 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare 

03.01-

30.06 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

de construcție și dotare 

31.08 

Inaugurarea edificiului 31.08 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

funcționare a  bazei 

tehnico-materiale în 

instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar, extrașcolare 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 
8 instituții de 

învățământ primar și 

secundar, 

extrașcolare din 

subordinea DETS sect. 

Buiucani, după cum 

urmează:  

Reparație generală în 

sumă de 3 150,0 mii lei 

în 5 instituții: Gimn. 

nr. 79 ”I. T. Costin”; 

4 900 000  

lei 

15.03 Secția achiziții 

Secția ingineri  

Secția materiale Anunțarea și desfășurarea 

concursului 

01.04 

Inițierea lucrărilor de renovare  01.05 

Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare 

01.05-

31.08 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice 

31.05-

31.08 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare 

31.05-

31.08 
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Finalizarea lucrărilor și 

inaugurarea instituțiilor de 

învățământ preșcolar 

Gimn. Durlești;  LT 

”N. Gogol”, LT ”M. 

Marinciuc”; CCT; 

Reparația 

acoperișului în sumă 

de 300,0 mii lei în 1 

instituție: LT ”N. 

Levițchi” 

Reparația tehnicii 

sanitare și a 

sistemului de încălzire 
în sumă de 1 250,0 mii 

lei în 6 instituții: 

Gimn. nr. 79 ”I. T. 

Costin”; Gimn. 

Durlești;  LT ”N. 

Levițchi”; LT ”A. 

Cantemir”; LIMPS; 

Reparația rețelelor 

electrice în sumă de 

200,0 mii lei în 1 

instituție: LIMPS. 

31.08 

Inaugurarea edificiului 31.08 

Extinderea instituțiilor 

prin redeschiderea a 1 

instituție de 

învățământ primar și 

secundar: Gimnaziul 

nr. 52 

Elaborarea proiectului Gimnaziul nr. 52 10 000 000  

lei 

25.01 Secția achiziții 

Secția ingineri  

Secția materiale  

 

Perfectarea certificatului de 

urbanism 

10.02 

Elaborarea si eliberarea 

Certificatului de urbanism de 

către PMC 

28.02 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 

26.04 

Anunțul public și desfășurarea 

concursului 

25.03 

Inițierea lucrărilor de construcție 

în instituțiile de învățământ 

01.05 
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Controlul și monitorizarea 

lucrărilor de renovare 

01.05-

25.08 

Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice 

01.05-

25.08 

Inspectarea în scopul respectării 

calității lucrărilor de renovare 

01.05-

25.08 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

de construcție și dotare 

25.08 

Inaugurarea edificiului 31.08 

Asigurarea cu apă 

potabilă a copiilor din 

instituțiile de educație 

timpurie municipale 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 

25 (+2) IET cu copii 

beneficiari de apă 

potabilă 

500 000 

lei 

4-15.01 Tergiversarea 

elaborării 

documentației; 

Nedepunerea 

dosarelor de către 

operatorii economici; 

Amânarea procedurii 

de licitație; 

Contestarea ofertelor 

depuse; 

Întârzierea plăților; 

Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici 

Secția achiziții 

Secția materiale 

Anunțul public și desfășurarea 

concursului 

21.01 

Livrarea apei potabile 31.12 

Asigurarea cu apă 

potabilă a elevilor 

claselor  

I-IV din instituțiile de 

învățământ municipale 

Elaborarea caietului de sarcini și 

a devizelor de cheltuieli 
14 instituții de 

învățământ din 

subordine, elevii vor 

beneficia de apă 

potabilă 

Decizia CMC 4-15.01 

 

Secția achiziții 

Secția materiale 

Anunțul public și desfășurarea 

concursului 

21.02 

 

Livrarea apei potabile 31.12 

Realizarea proiectului 

de eficiență energetică 

1 instituție de 

învățământ primar şi 

secundar: 

LT „N. V.  Gogol” 

(bazin) 

 

Asigurarea cu informație 

necesară privind inițierea 

lucrărilor de eficientizare 

energetică 

1 instituție de 

învățământ primar şi 

secundar: 

LT „N. V.  Gogol” 

(început în 2021) 

 

1 325 000  

euro 

31.08 

 

Întârzierea plăților, 

Efectuarea necalitativă 

a lucrărilor; 

Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici; 

Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

Secția ingineri 

Elaborarea și eliberarea 

Certificatului de urbanism de 

către PMC 

Elaborarea planului privind 

lucrările de reabilitare energetică 



7 
 

Planul anual de acțiuni al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pentru anul 2022 

Demararea procedurii de 

achiziție  

prevederilor 

contractuale de bază, 

în procesul de 

demarare a lucrărilor; 

Condiții meteo 

nefavorabile 

Demararea lucrărilor de 

reabilitare energetică 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Obiectiv cadru: Consolidarea managementului organizațional și instituțional 

Asigurarea 

transparenței în 

procesul decizional în 

activitatea DETS 

sectorul Buiucani 

Publicarea pe paginile web ale 

instituțiilor de învățământ, DETS 

sectorul Buiucani a rapoartelor 

instituțiilor de învățământ 

general privind activitatea 

instituției și realizarea 

procedurilor de achiziții publice, 

procurări şi donații ș.a. 

Platformele 

administrate de DETS 

sectorul Buiucani: 

Pagina WEB, parte 

componentă a căreia 

sunt instituțiile din 

subordine 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Neconcordanța dintre 

informația din 

rapoartele publicate și 

informația reală 

Metodist-consilierul 

Secretara 

Desfășurarea campaniilor de 

informare a părinților și elevilor 

privind interzicerea colectărilor 

plăților informale în instituțiile 

de învățământ  

Campanii de 

informare prin 

publicarea pe pagina 

Web și Facebook 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.10 Comunicare 

defectuoasă 

Juristul  

Asigurarea utilizării 

eficiente a mijloacelor 

financiare bugetare 

Executarea bugetului cu 

respectarea normelor legale 

Analizele executării 

bugetului 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Nerespectarea 

termenilor stabiliți 

pentru procedurile 

financiare 

Secția economie 

Organizarea conformă a 

achizițiilor publice 

Plan de achiziții 

aprobat și publicat. 

Procedurile de 

achiziții organizate 

transparent. 

Contractele atribuite 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Lipsa interesului 

agenților economici 

pentru participare 

Secția achiziții 

Obiectiv cadru: Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial 

Autoevaluarea 

sistemului de control 

intern managerial 

Realizarea procedurii de 

autoevaluare cu întocmirea 

raportului şi Declarației de 

răspundere managerială 

Raportul de 

autoevaluare aprobat. 

Declarația de 

răspundere 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

10.02 Tergiversarea 

prezentării rapoartelor 

anuale de 

Juristul  
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managerială plasată pe 

pagina web  

autoevaluare de către 

subdiviziuni 

Gestionarea riscurilor 

asociate obiectivelor și 

activităților 

desfășurate 

Actualizarea/ revizuirea 

procedurii de autoevaluare și 

întocmirea registrului riscurilor 

Registrul riscurilor 

elaborat şi aprobat 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

15.02 Autoevaluare 

subiectivă 

 

Şefii secțiilor DETS 

sectorul Buiucani 

Juristul  

Perfecționarea 

managementului 

instituțional și al 

performanței 

Dezvoltarea profesională 

continuă a angajaților, reieșind 

din necesitățile evaluate 

Nr. de angajați instruiți Fondul de 

retribuire a 

muncii 

31.12 Lipsa programelor de 

instruire necesare în 

cadrul instituțiilor de 

formare continuă 

Contabilul-șef 

Evaluarea performanțelor 

angajaților din cadrul DETS 

sectorul Buiucani 

Nr.  angajați evaluați Fondul de 

retribuire a 

muncii 

31.01 Tergiversarea 

prezentării rapoartelor 

de activitate și a fișelor 

de evaluare 

Şefii secțiilor DETS 

sectorul Buiucani; 

Secția economie 

Obiectiv cadru: Implementarea recomandărilor de audit extern 

Examinarea în ședința 

consiliului a 

rezultatelor auditului, 

cu audierea șefilor 

secțiilor menționate în 

raportul de audit 

remedierea 

deficiențelor și 

implementarea 

recomandărilor 

misiunii de audit  

Elaborarea rapoartelor privind 

implementarea recomandărilor 

misiunilor de audit 

Aprobarea deciziei Consiliului 

de administrație al DETS 

sectorul Buiucani 

 

Rapoarte elaborate 

Decizie aprobată 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Tergiversarea 

prezentării 

rapoartelor; 

Raport incomplet 

Contabilul-șef  

Şefii secțiilor DETS 

sectorul Buiucani 

Revizuirea statelor de 

personal ale 

instituțiilor de 

învățământ general  

Revizuirea statelor de personal 

ale instituțiilor de învățământ 

general 

State de personal ale 

instituțiilor revizuite 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Tergiversarea 

procedurii de 

aprobarea a statelor-

tip de personal 

Secția economie 

Eliminarea 

deficiențelor indicate 

în Raportul de audit, 

determinarea 

persoanelor 

Realizarea anchetei de serviciu. 

Emiterea ordinului cu privire la 

rezultatele anchetei de serviciu 

Ordin emis 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.03 Lipsa personalului 

calificat pentru 

desfășurarea anchetei 

Contabilul-șef  
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responsabile de aceste 

deficiente si tragerea la 

răspundere a acestora 

conform cadrului 

normativ existent  

Asigurarea 

fundamentării 

unităților de personal 

aprobate, prin 

stabilirea normelor de 

muncă pentru fiecare 

funcție separat 

Revizuirea fișelor de post și 

stabilirea normelor de muncă 

separat pentru funcție 

Fișele de post 

elaborate 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.03 Deficiențe tehnice Juristul  

Revizuirea 

regulamentelor de 

salarizare a angajaților 

și corelarea acestora cu 

cadrul normativ 

existent în domeniul 

salarizării în 

instituțiile de 

învățământ 

Revizuirea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire a 

sporului pentru performanță 

personalului din unitățile 

bugetare și a Regulamentului cu 

privire la tipurile și modul de 

stabilire a sporurilor cu caracter 

specific și examinarea acestora la  

Consiliul de administrație al 

entității educaționale; 

Revizuirea Listelor de tarifare ale 

tuturor instituțiilor de învățământ 

din subordine pentru stabilirea 

corectă a claselor de salarizare, 

calcularea vechimii în muncă. 

Regulament aprobat 

Liste de tarifare 

revizuite 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Stabilirea incorectă a 

proceselor de bază; 

Lipsa cadrelor 

calificate în elaborarea 

de regulamente 

 

Secția economie 

Eficientizarea 

cheltuielilor salariale 

prin acordarea 

concediilor ordinare şi 

delegarea la cursurile 

de perfecționare în 

afara zilelor de lucru 

Elaborarea şi aprobarea 

planurilor de formare continuă a 

angajaților din subordine  

 

Planuri instituționale 

de formare continuă a 

angajaților 

 

 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.03 Comunicarea 

defectuoasă 

 

Contabilul-șef  

Secția economie 
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Prezentarea raportului 

DETS sectorul 

Buiucani privind 

implementarea 

recomandărilor 

misiunilor de audit  

Elaborarea raportului privind 

implementarea recomandărilor 

misiunilor de audit 

 

Rapoarte elaborate și 

prezentate 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.03 Raport incomplet Contabilul-șef  

Respectarea normelor 

naturale și financiare 

în alimentația 

copiilor/elevilor din 

instituțiile de 

învățământ general 

Constituirea grupului de lucru  

 

Modele de meniu 

pilotate 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Constrângeri 

financiare 

Secția alimentație 

Respectarea 

procedurilor de 

achiziție publică a 

alimentelor în 

instituțiile de 

învățământ general 

Implementarea Acordului de 

asociere între Direcțiile de sector 

 

Organizarea unui 

proces de alimentație 

calitativ la costuri 

minime 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Participarea pasivă a 

agenților economici 

lideri pe piață 

Secția achiziții 

Secția alimentație 

Asigurarea evidenței 

conforme și separate a 

cheltuielilor 

înregistrate pentru 

diferite 

servicii/produse 

vândute în instituțiile 

de învățământ 

Instalarea contoarelor la energie 

electrică și apă în blocul 

alimentar 

 

Registru de evidență a 

datelor contoarelor la 

energie electrică și apă  

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Constrângeri 

financiare 

Secția ingineri 

Instituirea 

procedurilor de 

evidență a lucrărilor de 

reparații executate pe 

fiecare instituție, cu 

specificarea tipului de 

lucrări, perioadei în 

care s-au executat, 

volumul lucrărilor 

Formarea bazei de date cu 

informații exhaustive privind 

edificiile gestionate; 

Instituirea registrelor de evidență 

analitică a lucrărilor pe fiecare 

instituție; 

Desemnarea persoanelor 

responsabile de completarea și 

Evidență analitică a  

lucrărilor executate pe 

fiecare instituție 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici, 

Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor ce duce la 

periclitarea procesului 

educațional, 

Secția ingineri 
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executate și a 

perioadei de garanție  

actualizarea registrelor 

respective; 

Monitorizarea periodică a 

modulului de ținere a evidenței 

lucrărilor executate pe parcursul 

perioadei de gestiune. 

Condiții meteo 

nefavorabile 

Recuperarea 

mijloacelor financiare 

achitate nejustificat 

operatorilor economici 

din cauza  erorilor  

admise  la  elaborarea  

devizelor de cheltuieli/ 

ofertelor 

Completarea atribuțiilor 

membrilor GLA cu funcții de 

monitorizare a aspectelor 

financiare cu responsabilitatea de 

verificare a corectitudinii 

calculelor aritmetice în stabilirea  

costului lucrărilor de reparație de 

către ofertanții participanți la 

procedurile de AP; 

Notificarea agenților economici 

referitor la erorile admise și 

necesitatea recuperării 

mijloacelor financiare achitate 

nejustificat; 

Monitorizarea recuperării 

mijloacelor financiare  de către 

operatorii economici notificați 

Recuperarea 

mijloacelor financiare 

achitate nejustificat 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Contabilul-șef 

Includerea în 

contractele încheiate a 

clauzei privind 

sancționarea 

prestatorilor de 

servicii pentru erori 

admise în deviz  

Includerea în contractele 

încheiate pentru prestarea 

serviciilor de elaborare a 

caietelor de sarcini pentru lucrări 

de reparație a clauzei conform 

căreia prestatorul poate fi 

sancționat pentru erori admise în 

devizul elaborat 

Contract perfectat Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Secția achiziții; 

Secția ingineri 

Instituirea și 

fortificarea 

procedurilor de control 

intern conform 

Conform planului de acțiuni 

privind implementarea 

recomandărilor de audit 

Plan de acțiuni aprobat Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Secția achiziții 

Juristul 
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recomandărilor oferite 

în cadrul misiunilor de 

audit precedente de 

evaluare a sistemului 

achizițiilor publice  

Asigurarea recuperării 

din contul 

antreprenorului a 

costurilor pentru 

consumul de utilități în 

perioada executării 

lucrărilor de reparație  

Instituțiile beneficiare de 

reparații vor asigura: 

-evidența utilităților consumate 

de către antreprenori în perioada 

executării lucrărilor de reparații; 

-transmiterea datelor privind 

cheltuielile respective către 

contabilitatea  DETS sectorul 

Buiucani pentru efectuarea 

calculelor necesare și 

recuperarea costurilor pentru 

consumul de utilități; 

Demers expediat către 

instanțele abilitate 

Implementarea  

acțiunilor conform 

recomandărilor 

instituțiilor abilitate  

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Contabilul-șef 

Secția achiziții 

Secția ingineri 

Juristul  

Informarea 

conducătorilor 

instituțiilor de 

învățământ cu privire 

la volumul și tipul 

lucrărilor care 

urmează a fi executate 

în cadrul instituției  

Oferirea, contra semnătura, 

conducătorului instituției de 

învățământ a listei de lucrări care 

a stat la baza elaborării caietului 

de sarcini; 

Informarea conducătorului 

instituțiilor de învățământ despre 

inadmisibilitatea solicitărilor de 

modificare a tipului/ volumelor 

lucrărilor contractate; 

Lista de lucrări adusă 

la cunoștință 

beneficiarului contra 

semnătură 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Secția ingineri 

Responsabilizarea 

persoanelor cu 

atribuția de recepție a 

lucrărilor executate în 

vederea verificării 

lucrărilor executate și 

semnarea procesului 

verbal doar după 

Desemnarea prin ordinul 

conducătorului DGETS/ DETS a 

comisiei pentru recepția 

lucrărilor executate, cu 

includerea unui reprezentant al 

instituției beneficiare de lucrări 

de reparații; 

Procesul verbal de 

recepție la terminarea 

lucrărilor semnat 

Fondul de 

retribuire a 

muncii  

31.12 Secția ingineri 

Directorii instituțiilor 

de învățământ 
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Ex.: Rodica Petică 

Tel.: 067161611 

îndeplinirea tuturor 

obligațiunilor 

contractuale  

Recepția lucrărilor executate se 

va efectua după notificarea scrisă 

de către antreprenor despre 

finalizarea lucrărilor contractate; 

Comisia de recepție va semna 

procesul-verbal de recepție finală 

a lucrărilor doar după efectuarea 

observărilor fizice directe și 

verificării volumului lucrărilor 

executate. 


