
1 

 

 

       

   

 

RAPORTUL  

Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani 

 cu referire la nivelul de realizare a sarcinilor asumate și incluse în planul anual de acțiuni 

al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău  

pentru anul 2022 (semestrul I) 

 

Obiectivul prioritar al DGETS: Asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate.  

Obiective cadru: 1. Asigurarea funcționării eficientă a sistemului educațional municipal; 

                            2. Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale; 

                            3. Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor; 

                            4. Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere; 

                            5. Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor; 

                            6. Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei  

                                tehnico-materiale şi didactice; 

                            7. Consolidarea managementului organizațional și instituțional; 

                            8. Implementarea recomandărilor de audit extern; 

                            9. Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial. 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili 

de realizare 

Nivelul de realizare 

1 2 3 5 6 7 8 

Obiectiv general: Asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de 

 instituţiile de învăţământ preşcolar, special, primar şi secundar 

Generalizarea rapoartelor 

la nivel de municipiu 

privind respectarea 

normelor fiziologice de 

consum și a normelor 

financiare stabilite per 

copil pe zi 

pentru  alimentație în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar  

 Rapoarte 

prezentate 

Ministerului 

Educației și 

Cercetării 

10 ianuarie Apariția modificărilor 

în actele normative 

Direcția 

Management 

preșcolar 

 

Realizat  

pentru 25 IET 

Monitorizarea respectării 

normelor naturale în 

alimentația copiilor 

/elevilor din instituțiile de 

învățământ general 

 Note 

informative 

lunare 

Ianuarie-

decembrie 

Informații incorecte 

livrate de instituțiile 

de învățământ  

Secția 

management 

preuniversitar 

 

Realizat  

pentru 25 IET și 14 IÎPS 

Control tematic: 

,,Prezența documentației și 

respectarea prevederilor pe 

dimensiunea organizării 

alimentației copiilor în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar” 

  30 instituții 

evaluate 

 

Septembrie Nerespectarea 

termenilor în 

contextul stării de 

pandemie 

 Realizat săptămânal  

în 3 IET 

Publicarea pe paginile web 

ale instituțiilor de 

învățământ și a  DGETS a 

rapoartelor instituțiilor de 

învățământ preșcolar, 

primar, secundar și special.  

 304 rapoarte 

publicate  

Iunie-August Neconcordanța dintre 

informația din 

rapoartele publicate 

și informația reală 

 Realizat 
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Coordonarea organizării și 

funcționării grupelor/ 

grădinițelor noi redeschise  

 Ordine emise de 

DGETS 

Ianuarie -

decembrie 

 

Prezentarea 

demersurilor 

instituțiilor de 

învățământ cu 

întârziere  

Direcția 

management 

preșcolar 

Realizat parțial 

 pentru 2 IET 

Coordonarea organizării și 

funcționării a grupelor 

/claselor cu regim prelungit 

în instituțiile de învățământ 

primar, secundar și special 

 Ordine emise de 

șeful DGETS 

Ianuarie, 

septembrie 

Tergiversarea 

prezentării 

demersurilor de către 

instituțiile de 

învățământ 

 Realizat  

pentru I semestru 

Raționalizarea rețelelor de 

grupe /clase din instituțiile 

de învățământ preșcolar, 

primar și secundar 

 Rețelele de 

grupe şi clase 

din instituțiile de 

învățământ 

aprobate 

30 septembrie Insuficiența dovezilor 

prezentate de 

directorii instituțiilor 

de învățământ 

  

Coordonarea organizării 

claselor cu profil arte și 

sport pentru anul de studii 

2022-2023 

 Planuri 

individuale 

aprobate de 

MEC 

Mai Tergiversarea 

prezentării 

demersurilor de către 

instituțiile de 

învățământ 

 Realizat  

pentru 1 instituție 

Monitorizarea pregătirii 

instituțiilor de învățământ 

preșcolar pentru anul de 

studii 2022-2023 

  166 acte de 

monitorizare 

August Nefinisarea pregătirii 

instituțiilor pentru 

noul an de studii la 

data stabilită pentru 

evaluare 

  

Monitorizarea pregătirii 

instituțiilor de învățământ 

primar, secundar și special 

pentru anul de studii 2022-

2023 

  150 acte de 

monitorizare 

August Nefinisarea pregătirii 

instituțiilor pentru 

noul an de studii la 

data stabilită pentru 

evaluare 

  

Obiectiv general: Consolidarea managementului organizațional și instituțional  

Monitorizarea  

implementării 

recomandărilor în 

1.1.2.1. Evaluarea 

modului  de 

implementare a 

Informația 

privind 

Ianuarie-

decembrie 

Neimplementarea 

recomandărilor  în  

termenii stabiliți 

Secția revizie 

și control, 

Realizat parțial 
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subdiviziunile  auditate în 

rezultatul misiunii de audit 

efectuate 

recomandărilor de 

audit, conform 

Rapoartelor: 1.HCC 

79/2020  asupra 

alimentației 

copiilor;  2.HCC 

nr.48/2020 asupra 

conformității  

salarizării  în unele 

instituții de 

învățământ  

preuniversitar din 

subordinea APL 

3.Dispoziția  

Primarului  General 

nr. 596-d din 

12.10.2021  privind 

evaluarea modului 

de organizare a 

sistemului financiar-

contabil cu accent 

pe mecanisme de  

control intern de 

către DAI a 

Primăriei mun. 

Chișinău 

rezultatele 

verificării 

ulterioare 

Subdiviziunile 

DGETS și 

DETS din 

sectoare 

 

Implementarea/dezvoltarea 

sistemului de management 

financiar și control 

conform SNCI în 14 

subdiviziuni ale  DGETS și 

5 subdiviziuni a  DETS din 

sectoare 

 Furnizarea 

serviciilor de 

consultanță la 

solicitarea 

părților 

interesate  

Ianuarie-

decembrie 

Nerespectarea 

cerințelor  de 

implementare a 

sistemului de 

management  și 

control intern privind 

CIM 

Secția revizie 

și control 

Realizat parțial 
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Asigurarea și îmbunătățirea 

calității activității de 

control intern 

 Perfectarea 

formularului  

privind 

raportarea 

individuală a 

activității 

auditorului 

Decembrie Neatingerea  unor 

indicatori care aduc 

la informarea 

incompletă 

Secția revizie 

și control 

 

Actualizarea procedurii de 

autoevaluare și întocmire a 

registrului riscurilor în 

temeiul planului anual de 

acțiuni/ registrelor 

riscurilor  14 subdiviziuni 

ale DGETS și 5 

subdiviziuni a DETS din 

sectoare 

 Registrul 

riscurilor 

elaborat şi 

aprobat la nivel 

de DGETS 

 

August Autoevaluare 

subiectivă 

 

Secția revizie 

și control 

Realizat 

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

prin consolidarea bazei tehnico-materiale și didactice 

 

Îmbunătățirea condițiilor 

de funcționare a bazei 

tehnico-materiale în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar 

Elaborarea caietului 

de sarcini și a 

devizelor de 

cheltuieli 

92 de instituții 

de învățământ 

preșcolar 

renovate 

 

01 martie Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare 

Realizat  

pentru 16 IET din 

subordine 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie Realizat  

pentru 14 IET, pentru 2 

IET sunt depuse 

contestații 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai Realizat parțial 

este extins termenul de 

inițiere a lucrărilor  

Finalizarea 

lucrărilor și 

inaugurarea 

31 august  

Reabilitarea pavilioanelor 

de pe teritoriile instituțiilor 

Elaborarea caietului 

de sarcini și a 

56 pavilioane 

instalate în 34 de 

15 martie Nerespectarea duratei 

de executare a 

Direcțiile 

Educație, 

Nerealizat, lipsa 

mijloacelor financiare 
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de învățământ preșcolar 

din orașul Chișinău 

devizelor de 

cheltuieli 

instituții de 

educație 

timpurie din 

orașul Chișinău 

lucrărilor de către 

contractanți 

Tineret și Sport 

din sectoare 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie  

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai  

Finalizarea 

lucrărilor și 

inaugurarea 

31 august  

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

gimnazial 

Elaborarea caietului 

de sarcini și a 

devizelor de 

cheltuieli 

16 instituții de 

învățământ 

gimnazial cu 

reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare, 

Secția ingineri 

Realizat  

pentru 2 instituții din 

subordine 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie Realizat 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai Nerealizat 

extins termenul de 

inițiere a lucrărilor 

Finalizarea 

lucrărilor și 

inaugurarea 

31 august  

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

liceal 

Elaborarea caietului 

de 

sarcini și a devizelor 

de 

cheltuieli 

48 instituții de 

învățământ 

liceal cu 

reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare, 

Secția ingineri 

Realizat  

pentru 5 instituții din 

subordine 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie Realizat 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai Nerealizat, extins 

termenul de inițiere a 

lucrărilor 
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Finalizarea 

lucrărilor și 

inaugurarea 

31 august  

Reparații capitale în Centre 

de creație și instituții cu 

activitate metodică 

Elaborarea caietului 

de 

sarcini și a devizelor 

de 

cheltuieli 

8 Centre de 

creație și 

instituții cu 

activitate 

metodică cu 

reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare, 

Secția ingineri 

Realizat  

pentru 1 instituție din 

subordine 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie Realizat 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai Realizat parțial, extins 

termenul de inițiere a 

lucrărilor 

Finalizarea 

lucrărilor și 

inaugurarea 

31 august  

Extinderea rețelei de 

instituții de învățământ 

preșcolar prin 

redeschiderea grădinițelor 

noi 

Deschiderea 

Grădiniței nr. 3, str. 

Ion Pelivan, 36/1 

5 instituții 

preșcolare 

redeschise 

31 decembrie  Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare 

Realizat parțial 

79% din volumul 

lucrărilor de reparație 

Deschiderea 

Grădiniței 

nr.18, str. Ion 

Creangă, 4/2 

31 decembrie În curs de realizare 

84% din volumul 

lucrărilor de reparație 

Extinderea instituțiilor de 

învățământ primar și 

secundar  

Reconstrucția 

capitală a 

Gimnaziului nr. 52 

(str. Cornului, 10) 

7 instituții de 

învățământ 

primar și 

secundar cu 

lucrări de 

extindere  

31 decembrie  Nerespectarea duratei 

de executare a 

lucrărilor de către 

contractanți 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare, 

Secția ingineri 

Realizat parțial 

în baza contractului nr. 

09/s din 22 martie 2022 

pentru achiziționarea 

serviciilor de elaborare a 

documentației de proiect 

pentru ”Reconstrucția 

Gimnaziului nr. 52”, 

agentul economic SRL 

”Diarse – Tehnic” va 
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elabora proiectul tehnic 

pentru reparația capitală 

a instituției în decurs de 

70 zile lucrătoare (până 

la data de 18 iulie 2022) 

Realizarea proiectului de 

eficiență energetică  în 13 

instituții de învățământ 

primar și secundar 

  13 instituții de 

învățământ 

preuniversitar 

reparate capital 

și funcționale 

31 decembrie  Condiții meteo 

nefavorabile 

 

Direcțiile 

Educație, 

Tineret și Sport 

din sectoare 

Realizat parțial 

 99 % din volumul 

lucrărilor de reparație 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Rodica Petică 

Tel.: 067161611 

    

 

 

 

 

Şef interimar DETS sectorul Buiucani 

 

            Tatiana OBOROC 
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