RAPORT de activitate al Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Centru
privind realizarea Planului de acțiuni al DGETS
pentru anul de studii 2018 – 2019

Acțiuni

Obiectiv general: Asigurarea accesului, relevanței și calității educației
Indicatori de
Termen de
Nivelul de realizare
produs/rezultat
realizare

Subacțiuni

1

2

3

4

5

1.Obiectiv specific:Asigurarea accesului la educație de calitate
1.1.Dezvoltarea
cadrului normativ

1.1.1.Elaborarea
proiectelor de
decizii/documente
normative

Pe parcursul
anului de studii

Proiecte aprobate
Ordine
Circulare

1

S-au inaintat propuneri la proiectele
- Dispoziției Primarului general Cu privire la
organizarea întremării și odihnei elevilor în vara
anului 2019;
- proiectul bugetului 2019, Foii de Titlu 2019;
- de majorare a bugetului în bază Deciziilor CMC și
de redistribuire a mijloacelor financiare;
- Deciziei CMC Cu privire la asigurarea funcționării
Gimnaziului internat nr.3 cu instruire în limba
românâ și rusă;
- elaborarea caietelor de sarcini la capitolul ”Reparații
- IET” și a Foii de Titlu, conform Planului aprobat;
Pe parcursul anului de studii s-au emis ordine:
La activitatea de bază – 92 ordine;
Ordine de personal – 335 ordine;
14 circulare conducătorilor instituții .

1.1.2.Implementarea
actelor
normativ/metodologice
în sistemul educational
municipal

Regulamentul de ordine
internă a DETS sectorul
Centru;
Codul de etică profesională
a angajaților DETS Centru;
Regulamentul Concursului
”Cel mai bun teritoriu
amenajat: Fantezii de
primăvară”
Regulamentul cu privire la
modul de stabilire a
sporului pentru
performanțe a angajaților
DETS Centru;

Pe parcursul
anului de studii

➢ Regulamentul de ordine internă a DETS
sectorul Centru aprobat
➢ Codul de etică profesională a angajaților
DETS aprobat
➢ Regulamentul Concursului ”Cel mai bun
teritoriu amenajat: Fantezii de primăvară”
aprobat;
➢ Regulamentul cu privire la modul de stabilire
a sporului pentru performanțe a angajaților
DETS Centru aprobat;
➢ Ordine pentru activitatea de bază, de
personal, circulare

1.1.2.Activități de
monitorizare a
procesului de
implementare a
politicilor educaționale.

Controale realizate în
instituțiile de învățământ
subordonate

Pe parcursul
anului de studii
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Pe parcursul anului de studii
s-a monitorizat
implementarea actelor normative privind organizarea
și desfășurarea alimentației
(Instrucțiunea privind organizarea alimentației
copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt
general, ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr.638
din 12.08.2016 „ Cu privire la implementarea
Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi
activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ
din Republica Moldova”, Regulamentului sanitar
pentru instituţiile de educaţie timpurie, ordinele
DGETS și DETS sectorul Centru , altor acte
legislative şi normative, care reglementează

alimentaţia copiilor).
În acest scop colaboratorii secţiei de evidenţă a
produselor alimentare au efectuat 96 controale în
instituţiile de învăţământ preuniversitar şi
145
contoale în instutţiile de educaţie timpurie)
Obiecivele controalelor s-au axat pe:
- respectarea actelor normative ce
reglementează alimentaţia copiilor/elevilor;
- condiţiile de păstrare, calitatea și diversitatea
produselor alimentare;
- activitatea comisiilor de triere;
- respectareaprevederilor Meniului model,
respectarea normelor fiziologice și
financiare,etc.
➢ Grupul de ingineri a ținut la control strict
îndeplinirea prevederilor

• Dispoziţiei nr.778- d din 10 octombrie 2018 a
Primarului general interimar, ordinelor
DGETS și DETS Centru, privind măsurile de
pregătire a şi păstrare a agentului termic în
perioada sezonului de încălzire 2018 – 2019;

• Dispoziţiei Primarului General nr. 128-d din
23.02.2018 Cu privire la organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi
salubrizare în cadrul campaniei municipale
”Curățenia generală de primăvară”, ordinelor
DGETS și DETS Centru;
➢ Planulor de acţiuni al DETS sectorul Centru
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privind organizarea acţiunilor de amenajare şi
salubrizare a teritoriilor instituţiilor de
învățământ subordonate,etc
În acest scop inginerii au efectuat săptămânal
evaluări a funcţionalităţii instituţiilor ( mersul
reparaţiilor capitale şi curente, iluminarea teritoriilor,
conectarea la agentul termic, salubrizarea şi
dezăpezirea teritoriilor instituţiilor şi a teritoriilor
adiacente, lichidarea situațiilor de avariere respectarea
limitelor de consum la energie electrică, apeduct şi
canalizare, etc)
De menționat, că pe parcursul anului de studii în
cadrul salubrizării în conlucrare cu ÎM pentru
servicii locative Centru au fost efectuate 58 rute de
evacuare a frunzișului; au fost lichidate 34 gunoiști; sau defrișat copaci; în conlucrare cu ÎM Lumteh a fost
instalat iluminatul pe toate teritoriile instituțiilor din
subordine; s-a modernizat iluminatul în IET nr.
46,210, Gimn.7), s-au identificat și soluționat cazurile
de avariere la sistemul de livrare a energiei termice în
conlucrare cu reprezentanții ”Termoelectrica”, ș.a.
➢ Colaboratorii secţiei evidenţa plăţii
părinteşti au efectuat 39 controale
tematice și inopinate privind evidența
frecvenței copiilor la instituțiile preșcolare
și
achitarea
bonurilor,
respectarea
Instrucţiunii privind scutirile de plată ş.a.
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➢ Colaboratorii secţiei salariu au efectuat 36
de
controale privind respectarea
legislaţiei muncii, completarea registrelor
de suplinire a orelor
➢ Colaboratorii
secției
economie
şi
planificare bugetară a efectuat
22
controale privind prezenţa la serviciu a
personalului angajat, a graficulul de lucru
a diferitor categorii, activitatea cercurilor
şi
grupelor
cu
regim
prelungit.implementarea Legii nr. 270 din
23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar,
➢ Colaboratorii secției evidența bunurilor
materiale au efectuat controale în toate
instituțiile
subordinate:
în
cadrul
inventarierii bunurilor materiale cu
decontarea ulterioară a a celor uzate (
august decembrie 2018; ianuarie-martie
2019) și în cadrul verificării evidenței
contabile a bunurilor materiale donate
(martie-aprilie2019)
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1.3.Dezvoltarea și
modernizarea
rețelei de instituții
pentru asigurarea
accesului tuturor
copiilor la educație
de calitate

1.1.3.Elaborarea rețelei
de clase și elevi în
corespundere cu situația
demografică și resursele
disponibile

Rețele de clase, /grupe în
Aprilie
Au fost elaborate, aprobate și prezentate în termenii
corespundere cu
(prognoza)
stabiliți rețelele de clase, statele de personal și
capacitatea de proiect și nr.
schemele de încadrare pentru anul de studii 2018Septembrie
de copii în grupe conform
2019 pentru toate instituțiile de învățământ din
normativelor aprobate de
subordinea direcției.
DGETS
Scheme de încadrare
aprobate de DGETS
2.Obiectiv specific : Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și conducere

2.1. Susținerea
profesorului

2.1.1. Motivarea și
protecția socială
profesională a
personalului didactic și
de conducere

18 conducători ai
instituțiilor de educație
timpurie
7 conducători ai
instituțiilor de învățământ
secundar general

Implicarea conducătorilor IET în Grupuri de lucru
pentru
August,
noiembrie

-//Martie

➢ elaborarea Meniului pentru instituțiile de
educație timpurie (perioada toamnă-iarnă și
vară –toamnă)
➢ elaborarea Regulamentului Concursului ”Cel
mai bun teritoriu amenajat: Fantezii de
primăvară”

-//Decembrie
Conducătorii instituțiilor
de educație timpurie din
subordine

Aprilie
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➢ elaborarea Regulamentului cu privire la modul
de stabilire a performanțelor
➢ organizarea și desfășurarea seminarului
instructiv metodic”Modalități de aplicare
pentru proiecte de finanțare extrabugetară”

Cadre de conducere,
cadre didactice din ”CCC
”Floarea
Soarelui”,
Școala auxiliară internat
nr.5,
Școala auxiliară
nr.7, Liceul Tehnologic,
Gimnaziul internat nr.3,
IET nr. 167

Februarie

Conducătorii instituțiilor
de
învățământ
din
Gimnaziul internat nr.3,
Școlii auxiliare nr.7,
Școlii auxiliare internat
nr.5
Administrația,
cadre didactice din Liceul
Tehnologic pentru copii
cu vedere slabă

Ianuarie

Septembrie
Februarie

Reprezentanți ai
Centrului de Sănătate
Publică, conducătorilor
instituțiilor
de
învățământ
preșcolar,
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ianuarie

➢ acțiunea cu genericul ”Culori și vibrații de
suflet”,organizată la initiativa DETS Centru de
Ziua internatională a Persoanelor
cu
Dizabilități

➢ Elaborarea propunerilor de optimizare a rețelei
instituțiilor de învățământ din subordine în
anul de studii
➢ Analiza actuală a stării imobilului Liceului
Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu
vederea slabă (str. V. Pârcălab, 32-34) și
înaintarea demersului către Primăria mun.
Chișinău cu referire la necesitatea stringentă a
executării lucrărilor de reparație și restaurare
cu prezentarea costurilor estimative.
➢ La masă rotundă cu genericul ” Alimentația
sănătoasă și echilibrată a copiilor în instituțiile
de educație timpurie”, organizată de DETS
Centru au participat reprezentanți ai Centrului
de Sănătate Publică, conducători, asistente

medicale
din
grădinițe,
reprezentanții
părinților, membri ai AO Părinții solidari,
reprezentanți ai Fundației Bitomic.

asistente medicale din
grădinițe, părinți, membri
ai AO Părinții solidari,
reprezentanți
ai
Fundației Bitomic.
2.1.2Acordarea
2 specialiști beneficiari
indemnizațiilor
unice de indemnizații unice
tinerilor specialiști în
conformitate
cu
Hotărârea de Guvern
nr.802/2015

Au fost acordate indemnizații unice la 2 tineri
specialist în mărime de către 500,00 lei ( pe parcursul
anului specialiștii au plecat)

2.1.3.
Susținerea 10 specialiști beneficiari
materială a tinerilor de compensații pentru
închirierea
spațiului
specialiști
locativ, consumul de
energie
termică
și
electrică, acordate

Conform Dispoziției Primarului nr.209-d din
18.04.2019, anexa 2. Au fost alocate 42,0 mii lei
pentru 10 tineri specialisti pentru acordarea
compensațiilor
la închirierea spațiului locativ,
consumul de energie termică și electrică

3.Obiectiv specific : Protecția socială a minorilor
3.1. Susținerea
minorilor din
familiile social
dezavantajate

3.1.1.Organizarea
395 copii
alimentației gratuite a
copiilor din familiile
social dezavantajate

Pe parcursul
anului
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Pe parcursul anului de studii au beneficiat de scutire
de la achitarea taxei pentru alimentație la grădinițe
395 copii, dintre care 249 copii au benificiate de
alimentație gratuită (inclusiv, la grădinița nr.175 157 copii și la grădinița specială nr.167 - 42 copii),
iar 146 de copii – de scutire parțială (50% din costul

alimentației)
3.1.2.
Organizarea
2030 beneficiari:
serviciilor cu privire la 1700 locuri– la tabăra de
întremarea
sănătății odihnă de vară
”Cireșarii”
minorilor
330 locuri – la 6 tabere cu
sejur de zi

Mai-august

Pentru odihnă și întremare în tabere pentru copii în
perioada estivală 2019 a fost preconizat 2030 de
locuri, dintre care 1700 – la tabăra de odihnă de vară
”Cireșarii” și 330 – la 6 tabere cu sejur de zi în
instituțiile de învățământ din sector. De scutire
integrală de plată vor beneficia 831 de copii,
inclusiv: la tabăra ”Cireșarii” – 717 copii și la tabere
cu sejur de zi – 114;
De scutire parțială de plată (20% din costul deplin al
biletului) vor beneficia 1199 copii, inclusiv: la tabăra
”Cireșarii” – 983 copii și la tabere cu sejur de zi – 216

3.1.3.
Desfășurarea
Campaniei de caritate

Decembrie
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În ajunul sărbătorilor de iarnă, DETS Centru a
desfășurat o acțiune de binefacere pentru 2
familii numeroase din sector.
Copiilor li s-au înmânat dulciuri, jucării, produse
alimentare, produse de igienă, hăinuțe, cărți,
jucării și surse financiare.
A fost apreciată generozitatea și afecțiunea părinților
și conducătorilor grădinițelor nr. 53, 55, 73, 92,
125,174, 175, 210, 226.
La initiativa DETS Centru de Ziua internatională
a Persoanelor cu Dizabilități s-a desfășurat o acțiune
de suflet cu genericul ”Culori și vibrații de suflet”.
Ghidați de talentații copii de la CCC ”Floarea
Soarelui”, împreună cu elevii din instituțiile de

învățământ general, dar și din instituțiile preșcolare
din sector au evoluat în scenă cu poezii, cîntece și
dansuri copii din Școala auxiliară internat nr.5,
Școala auxiliară nr.7, Liceul Tehnologic pentru copii
cu vedere slabă, Gimnaziul internat nr.3, precum și
din IET nr. 167 pentru copii cu deficiențe auditive și
asociate cu practici incluzive.
În centrul atenției – copiii cu dizabilități, care au
primit mesaje de felicitare și cadouri de la elevii din
LT ”Academician Constantin Sibirschi”, LTPA”N.
Sulac”, LT ”Universul”,
LT”T. Maiorescu”,
Gimnaziul nr.7 și 53, precum și de la copilașii din IET
nr.6, 210. În cadrul Campaniei de caritate ”Suntem
alături” din ajunul sărbătorilor pascale DETS sectorul
Centru a organizat susținerea cu ajutoare a 8 copii
din 3 familii social vulnerabile de către instituțiile de
învățământ din sector.
Obiectivul nr.4: Dezvoltarea infrastructurii școlare și a bazei tehnico-materiale și didactice
4.1.
Asigurarea
condițiilor
normative
de
funcționare
a
instituțiilor
de
învățămînt
preșcolar
și

4.1.1.Aprobarea rețelei
de clase și elevi din
instituțiile
de
învățământ primar și
secundar

Rețele de clase, /grupe în
corespundere cu
capacitatea de proiect și
nr. de copii în grupe
conform normativelor
aprobate de DGETS
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Aprilie
(prognoza)
Septembrie

Rețele de clase, /grupe în corespundere cu capacitatea
de proiect și nr. de copii în grupe conform
normativelor aprobate de DGETS

secundar general
4.1.2.
Identificarea
oportunităților
pentru
realizarea lucrărilor de
reparație capitală și
curente

Foia de titlu 2018
aprobată conform deciziei
Consiliului municipal
Chişinău nr.15/din
22.12.2017

Pe parcursul
anului de studii

17 instituții incluse
pentru executarea
reparațiilor capitale

4.1.3.Identificarea
Mijloace financiare
mijloacelor financiare valorificate în sumă de
4 400 000, 0 lei, conform
suplimentar.
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Pe parcursul
anului de studii

În scopul pregătirii instituţiilor de învăţământ din
subordine către noul an de studii 2018-2019, conform
Foii de titlu au fost alocate
- 4 740 000,0 lei,
destinate reparaţiilor capitale în 17 instituţii :
- 5 instituţii preuniversitare;
- 2 instituţii extraşcolare;
-10 instituţii de educaţie timpurie;
Au fost executate următoarele genuri de lucrări:
- reparaţia blocurilor alimentare (IET nr.60,125,
LT ”T. Maiorescu”);
- reparaţia acoperişurilor (LT ”Academician
Constantin Sibirschi, CCT Politehnic, Gimnaziul
nr.7);
- schimbarea geamurilor (IET nr.15,156, Liceul
Tehnologic)
- reparaţia spălătoriei (IET nr.55,60);
- reparaţia depozitelor pentru păstrarea produselor
alimentare (IET nr.23.60,125):
- reparaţia subsolului ( IET nr.73);
- reparaţia coridoarelor (IET nr.174,210)
- reparaţia cazangeriei în CCC ”Floarea Soarelui “
În rezultatul valorificării mijloacelor alocate toate
lucrările de reparaţie capitală preconizate în Foaia
de Titlu în instituţiile de învățământ din subordine
au fost executate integral (100%)
Repartizarea mijloacelor financiare cu destinație
specială la instituiile de învățământ subordonate
DETS sectorul Centru în anul 2018:

Valorificarea
economiilor
formate
în
urma
realizării
procedurilor
de
achiziţie
pentru
reparaţiile capitale şi
alte mijloace financiare
alocate CMC

Dispoziţiei nr. 412 – d
din 30.05.2018
(Anexa nr.4)
Mijloace financiare în
sumă de 1 400 000,0 lei,
conform Dispoziției nr.
635-d din 21.08.18
valorificate

Economii formate în
urma realizării
procedurilor de achiziţie
pentru reparaţiile capitale
şi alte mijloace
financiare alocate de
CMC
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• Deschiderea grupelor noi (3 grupe) – 950,0
mii lei, inclusiv:
IET nr.7 - 1 grupă – 240,0 mii lei, din care:
- reparații curente a grupei și a dormitorului – 240,0
mii lei
IET nr.174 - 2 grupe – 710,0 mii lei, din care:
- dotarea cu mobilier – 104,4 mii lei
- dotarea cu inventor moale – 45,6 mii lei
- dotarea cu veselă – 10,0 mii lei
- reparații curente a grupelor, inclusiv dormitoarele,
blocuri sanitare, sistemele inginerești, instalarea
ușilor, instalarea geamurilor – 550,0 mii lei
Din aceste surse au mai
fost executate
următoarele lucrări:
• reparația acoperișurilor în 8 grădinițe și
2 instituții preuniversitare;
• reparația a 18 pavilioane;
• reparația a 36 blocuri sanitare în 14
grupe;
• reparația depozitelor pentru păstrarea
legumelor în 5 grădinițe;
• reparația spălătoriilor în 5 grădinițe
• reparația capitală a 2 blocuri alimentare
şi a secţiilor de preparare a bucatelor în
IET nr.60, 125, asigurându-se, astfel
reparația la nivel de 100% a blocurilor
alimentare din sector;
• schimbarea geamurilor în 6 instituții (
IET nr.60, 55 ,156, Gimnaziul nr.7, 53, LT
”N. Sulac”);

•
•

4.1.4. Participarea la
proiecte

➢ Implementarea
Programului
de
asistență tehnică
și
financiară,
acordată
de
Guvernul
României pentru
3
instituții
preșcolare
➢ Lucrări
de
asfaltare
la
Grădinița nr.59,
conform
Proiectului
”
Buget civil 2018”
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Pe parcursul
anului de studii

instalarea terenurilor moderne de joacă
în instituțiile de educație timpurie nr.6, 55,
73, 92,227
renovarea blocurilor sanitare în
IET
nr. 15, 78

DETS sectorul Centru a beneficiat de 3 200 000,00
lei, destinate pentru 3 grădinițe după cum urmează :
• Grădinița nr.7 (1 400 000,00 lei )
• Grădinița nr.78 (1 000 000,00 lei)
• Grădinița nr.6 (800 000,00 lei )
Contribuția DETS sectorului Centru
Pentru Grădinița nr.6 s-a contribuit cu - 24, 405 lei
Pentru Grădinița nr.7 – 177 637, 00 lei
Pentru Grădinița nr.78 - 45 006, 50 lei
2. Lucrări de asfaltare la Grădinița nr.59, (conform
Proiectului Civil), în sumă de 193 608,00 lei.
DETS a identificat mijloace financiare în sumă de
30 mii de lei destinate cofinanțării proiectului de
asfaltare a curții grădiniței nr.59, (instituția a
participat la la proiectul ” Buget civil 2018”

4.1.5. Redeschiderea
grupelor noi

În 2 instituții de educație timpurie din subordinea
DETS sectorul Centru au fost redeschise 3 grupe noi:
IET nr. 7 – 1 grupă
IET nr. 174 – 2 grupe. Pentru redeschiderea noilor
grupe au fost alocate 950 000,00 lei pentru reparații
curente (reparația acoperișurilor, schimbarea
geamurilor, pentru procurarea mobilierului,
inventarului moale și pentru procurarea veselei.

3 grupe redeschise cu
asigurarea condițiilor
normative de funcționare

4.1.6. Elaborarea
Proiect de gazificare a
Proiectului de gazificare instituţiei de educație
timpurie nr.23 prezentat
a IET nr.23
la Primăria mun.
Chișinău

DETS sectorul Centru a înaintat demers Primarului
general interimar pentru examinare la CMC a
posibilității alocării sumei de 800 000 lei pentru
realizarea proiectului de gazificare

4.1.7.Ocrotirea mediului Monitorizarea salubrizării Pe parcursul
şi amenajării teritoriilor
înconjurător
anului de studii
instituţiilor de învăţământ

4.1.8. Respectarea
Condiții de funcționare
conforme rigorilor
rigorilor sanitaroigienice în instituțiile de sanitaro-igienice
învățământ

Pe parcursul
anului de studii
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În conlucrare cu ÎM pentru servicii locative Centru
au fost efectuate 58 rute de evacuare a frunzișului; au
fost lichidate 34 gunoiști; în conlucrare cu ÎM Lumteh
a fost
instalat iluminatul pe toate teritoriile
instituțiilor din subordine; s-a modernizat iluminatul
în IET nr. 46,210, Gimn.7, s-au identificat și
soluționat cazurile de avariere la sistemul de livrare a
energiei termice în conlucrare cu reprezentanții
”Termoelectrica”, ș.a.
În scopul asigurării condițiilor conforme rigorilor
sanitaro-igienice au fost emise:
Ordinul DETS Centru nr. 73 din 26.10.2018 ”Cu
privire la măsurile de pregătire şi păstrare a
agentului termic în perioada sezonului de încălzire
2018 – 2019” și Planul de acțiuni privind măsurile

de pregătire a şi păstrare a agentului termic în
perioada sezonului de încălzire 2018 – 2019;
➢ Ordinul DETS Centru și Planul de acțiuni
privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
de amenajare şi salubrizare în cadrul
campaniei municipale ”Curățenia generală de
primăvară”
➢ Desfășurarea Concursul ”Cel mai bun
teritoriu amenajat: Fantezii de primăvară”
Au fost delegați la activitățile de instruire igienică
la Centrul de Sănătate Publică:
• 518 de educatori și ajutori de educatori din
instituţiile de educaţie timpurie;
• 113lucrători auxiliari din instituţiile de
învăţământ primar şi secundar;
• 73 lucrători ai blocului alimentar din
instituţiile de educaţie timpurie;
• 52 educatori din tabăra de odihnă ,,Cireşarii”.
la Centrul de Educaţie Medicală Continuă a
Personalului Medical şi Farmaceutic cu Studii Medii:
• 6 asistente medicale din instituţiile de
învăţământ primar şi secundar;
• 45asistente medicale din instituţiile de
educaţie timpurie.
Instituțiile de învățământ din subordine au fost
asigurate sistematic cu produse sanitaro-igienice,
mobilier,utilaj tehnologic, mobilier,inventor
moale,etc ( 4.1.8 - 4.1.12).
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Toate instituțiile au fost conectate la timp la agentul
termic cu temperatura medie conformă cerințelor.
La solicitarea DETS, serviciile inginerești ale SRL
Elitcons, conform contractului de achiziție, au
lichidat operativ situațile de avariere la:
- sistemul de încălzire (7 instituții),
- sistemul de apeduct și canalizare (6 instituții),
- rețelele electrice (11 instituții),
- reparația utilajului (6 instituții):
S-a procuratși repartizat nisip în sumă de 8024,00 de
lei pentru prelucrarea suprafețelor lunecoase,etc.
În scopul asigurării respectării rigorilor sanitaroigienice în instituțiile de învățământ inginerii au
efectuat săptămânal evaluări a funcţionalităţii
instituţiilor ( mersul reparaţiilor capitale şi curente,
iluminarea teritoriilor, conectarea la agentul termic,
salubrizarea şi dezăpezirea teritoriilor instituţiilor şi a
teritoriilor adiacente, lichidarea situațiilor de avariere
respectarea limitelor de consum la energie electrică,
apeduct şi canalizare, etc)
4.1.8.Dotarea
instituțiilor de
învățământ cu utilaj
tehnologic

Utilajul tehnologic
procurat și instalat in 25
instituții.

Pe parcursul
anului de studii
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Pe parcursul anului de studii s-a procurat şi instalat
utilaj tehnologic în instituțiile:
• Gimnaziul- internat nr. 3, Gimnnaziul nr.53;
LT ”T. Maiorescu”, LT „V. Lupu”, Liceul
Tehnologic, Școala auxiliară nr.7 - 17156,00
lei
• IET nr.6 ,12 ,15, 23,46,53,59, 60,73,78,

4.1.9. Dotarea
instituțiilor de
învățământ cu mobilier
nou

4.1.10.Dotarea
instituțiilor de
învățământ cu inventar
moale

4.1.11.Asigurarea cu
medicamente

92,125,156,167,174,175,210,226,227.197918.96 lei
8 instituții de învăţământ Pe
parcursul
• În perioada de referinţă au beneficiat de
preuniversitar
şi
17 anului de studii
mobilier nou : LT ”Academician Constantin
instituţii de educaţie
Sibirschi ”, LT ”N. Sulac”, LT ”V. Lupu” ,LT
timpurie beneficiare
“T.Maiorescu”, Liceul Tehnologic, Gimnaziul
nr. 7 , Școala auxiliară nr.5,7 – 319478.00 lei
• IET nr.6, 8,12,23,53,55,59,60,73,125,
133,156, 167,175,210, 226,227 – 384140.00 l.
4 instituții de
Pe parcursul
A fost procurat inventar moale pentru instituţiile:
învăţământ preuniversitar
anului de studii
• Gimnaziul - internat nr. 3, CCC”
şi 23 IET beneficiare
Floarea Soarelui”,Tabara “Cireșarii” –
258785.00 lei
• IET nr. 6,7, 8,12,15,23,46,
53,55,59,60,73,78,92,
125,133,156,167,174,175,210,226,227
– 325395.00 lei
12 instituții de
Pe parcursul
Au fost asigurate cu medicamente instituțiile:
învăţământ preuniversitar
anului de studii Gimnaziul - internat nr. 3, Școlile auxiliare nr. 5 și 7;
şi 23 IET beneficiare
LT ”Academician Constantin Sibirschi ”, LT ”N.
Sulac”, LT ”V. Lupu”, LT ”T. Maiorescu”, Liceul
Tehnologic, CCC ”Floarea Soarelui”, CCT Politehnic,
Gimnaziul nr 7, 53; Tabara “Cireșarii”- 50883.00 lei.
IET nr. 6,7, 8,12,15,23,46, 53,55,59,60,73,78,92,
125,133,156,167,174,175,210,226,227 – 66861.00 lei
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4.1.12..Asigurarea cu
produse sanitaroigienice

14 instituții de
învăţământ
preuniversitar şi 23
instituții de educaţie
timpurie

Produse igienice au fost procurate in instituțiile:
Școala internat nr.3, Școala auxiliară nr.5; 7;
Gimnaziul nr.7 și nr.53, LT ”Academician Constantin
Sibirschi”, LT “T.Maiorescu”, ”LT V. Lupu”, LT ”N.
Sulac”, Liceul Tehnologic, Liceul Seral nr. 1, CCC”
Floarea Soarelui”, CCT Politehnic, Tabara
“Cireșarii’’.- 141795.84 lei.
IET nr. 6,7, 8,12,15,23,46, 53,55,59,60,73,78,92,
125,133,156,167,174,175,210,226,227 – 300863.73
lei.

5.1. Licitații
publice și
concursuri prin
cererea ofertei de
preț cu publicare

Obiectivul nr. 5. Organizarea și desfășurarea licitațiilor
Organizarea procedurilor
S-au desfăşurat licitații publice şi concursuri prin
pentru licitații publice și
cererea ofertei de preţ pe următoarele compartimente:
concursuri prin cererea
- Achiziționarea produselor alimentare necesare
ofertei de preț cu publicare
Planificate – 69
instituțiilor de educație timpurie;
-Alimentaţia elevilor din inst. preuniversit/gimnaziale
Pe parcursul
- Lucrări de reparații în instituțiile de învățământ
anului de studii (blocuri sanitare, blocuri alimentare, spălătorii,
pavilioane, acoperișuri, tîmplărie, asfaltare, fațadă,
Realizate - 69
gard, reparații generale);
- Lucrări de reparații pentru redeschiderea grupelor în
în IET nr.7,174;
- Bunuri (utilaj tehnologic, mobilier,
resurse
energetice (cărbune), detergenţi şi dezinfectanţi)
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Obiectivul nr. 6. Planificarea bugetului, monitorizarea și evidența repartizării raționale a mijloacelor financiare
6.1. Elaborarea
Rețele de clase, state de
Septembrie Au fost elaborate, aprobate și prezentate în termenii
statelor și a
6.1.1.Prezentarea statelor personal aprobate de DGETS
stabiliți rețelele de clase, statele de personal și
schemelor de
și a schemelor de
Scheme de încadrare
Octombrie schemele de încadrare pentru anul de studii 2018încadrare pentru
încadrare pentru anul de
2018
2019 pentru toate instituțiile de învățământ din
anul de studii 2018studii 2018-2019
subordinea direcției. Pentru anul de studii au fost
2019
aprobate 2285,5 unități de personal. Începând cu data
de 01.03.2019 în bază Deciziei CMC nr.9/33 din
16.01.2019 o instituție de învățământ liceal (Liceul
seral nr.1) a trecut la autonomie financiară și respectiv
s-a micșorat numărul de unități cu 39,0. Astfel,
numărul total de uități de personal pe sector la data de
01.03.2019 constituie 2246,5 unități.
6.2. Tarifierea
personalului
didactic, de profil și
auxiliar-tehnic

6.2.1.Prezentarea listelor
de tarifiere a personalului
didactic, de profil și
auxiliar-tehnic

Completarea formularelor
elaborate de către angajații
secției economie și
planificare
Liste de tarifare aprobate
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Septembrie
Octombrie
2018

4.2.1. Pregătirea și repartizarea în instituții de
învățământ a agendelor pentru prezentarea ordinelor,
informațiilor și certificatelor necesare pentru
activitatea instituțiilor de învățământ pe parcursul
anului de studii conform graficului stabilit.
Verificarea și prelucrarea listelor de tarifare
prezentate în termenii stabiliţi de către instituțiile de
învățămînt. Pentru personalul angajat a fost calculată
vechimea în muncă și s-a stabilit adaos respectiv la
salariul de funcție. Persoanelor noi angajați au fost
deschise fișele personale de evidență vechimii muncii
și a gradelor didactice în conformitate cu actele

prezentate. Listele de tarifare au fost prezentate spre
aprobare la DGETS mun.Chișinău conform graficului
stabilit. Calcularea fondului de salariu pentru fiecare
instituție în bază listelor de tarifare generalizate.
Repartizarea salariului calculat pe categorii de funcții
a personalului.
6.3. Proiectul
bugetului pentru
anul viitor (2019)

6.3.1.Înaintarea
Proiectul bugetului pentru
propunerilor la Proiectul anul 2019 cu efectuarea
bugetului pentru anul 2019 calculelor respective
cu efectuarea calculelor
respective
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Octombrie
Noiembrie
2018

Examinarea demersurilor referitor la necesități de
efectuare a serviciilor diverse și înzestrarea cu
bunurile materiale în anul 2019. Efectuarea calculelor
necesare pentru proiectul bugetlui 2019 în bază
necesităților și normativelor stabilite pe fiecare
instituție și pe articole de cheltuieli. Generalizarea
calculelor pentru proiectul bugetului pe programe,
sub-programe şi activităţi,
în conformitate cu
clasificaţia organizaţională aprobată prin Ordinul MF
nr.190 din 31.12.2016. Efectuarea calculelor pentru
estimarea budetului în anii 2020 și 2021 în
conformitate cu Notele metodologice elaborate și
aprobate de către Ministerul finanțelor. Completarea
tabelului 7.1 ”Formularul propunerii de buget a
autorității bugetare” și prezentarea propunerilor de
buget 2019-2021 către DGF prin introducerea datelor
în programul SIMF al MF.

6.4.
Modificarea
bugetului
prin
majorare în bază
Deciziilor
CMC
sau
prin
redistribuirea
mijloacelor
financiare.

6.4.1.Elaborarea
propunerilor pentru
majorarea bugetului în
bază Deciziilor CMC.

Majorarea bugetului în bază
Deciziilor CMC.
Redistribuirea mijloacelor
financiare.
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Iuliedecembrie
2018

În bază anexei nr.9 la Decizia CMC nr. 5/2 din
24.07.2018 bugetul a fost majorat:
-cu 1457,4 mii lei pentu majorarea normativului la
alimentația copiilor și cu scopul achitării diferenței la
calcularea primelor obligatorii da asigurare medicală
după intrare în vigoare a legislației nouă;
-cu 1349,3 mii lei pentru acoperirea plăților salariale
la instituțiile cu deficitul bugetar și pentru achitarea
datoriilor la energie termică;
2. 363,4 mii lei au fost alocate în bază Deciziei nr.3/7
din 18.06.2018 pentru achitarea ajutorului material
cadrelor didactice pentru procuraea materialelor
ddactice.
3. 766,6 mii lei au fost alocate în bază Deciziei CMC
nr.5/5 din 24.07.2018 pentru plată suplimentului la
salariu în mărime de 500,00 lei pentru unele categorii
de personal din instituțiile preșcolare.
4. 1400,0 mii lei au fost alocate în bază Dispoziției
primarului general interimar nr.635-d din 21.08.2018
pentru reparații curente și capitale în grădinițele
nr.6,7,55,92,167,175.
5. 154,6 mii lei au fost alocate în bază Deciziei CMC
nr.3/8 din 18.06.2018 pentru acordarea ajutorului
material cadrelor didactice pentru circulația în
transport public
6. 6118,6 mii lei – în bază Dispoziției primarului

general interimar nr.844-d din 30.10.2018 pentru
achitarea salariului angajaților instituțiilor cu deficit
bugetar.
7. 1000,0 mii lei – în bază Dispoziției primarului
general interimar nr.871-d din 06.11.2018 pentru
procurarea mobilierului în insituțiile de educație
6.5.
Precizarea
proiectului
bugetului elaborat;
Repartizarea
bugetului
pe
articole
de
cheltuieli și pe
structură
instituțională.

Listele de tarifare
cu Noiembrie
majorarea salariului în baza
–
Legii nr. 270 din 23.11.2018 Decembrie
și HG nr. 1231 din
2018
12.12.2018

Examinarea și aplicarea în lucru a Legii nr.270 din
23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în
setorul bugetar și Hotărârii de guvern nr.1231 din
12.12.2018. Elaborarea modelului nou de listele de
tarifare, identificarea funcțiilor instituite în unitățile
bugetare, completarea fișelor de evaluare a funcțiilor
noi, stabilirea valorilor de referință în conformitate cu
funcțiile repartizate, aplicarea claselor și treptelor de
salarizare, calcularea salariului de bază și lunar
personalului angajat în instituțiile de învățământ din
sector. Primirea și verificarea listelor de tarifare
prezentate de instituții,

6.6.
Elaborarea
devizului
de
cheltuieli

Devizele de cheltuieli
aprobate de către DGF

Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru
elaborarea devizelor de cheltuieli. Completarea
blacurilor aprobate cu anexarea calculelor efectuate la
toate articolele de cheltuieli pe fiecare instituție
separat. Prezentarea spre aprobare la Direcția generală
finanțe.

Octombrie
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6.7.
Aprobarea
rețelelor de clase

Rețele de clase aprobate de
DGETS

Septembrie Colectarea, verificarea şi generalizarea datelor
Decembrie necesare prezentate de către instituţiile de învăţământ
2018
din subordine. Pentru anul de studii 2018-2019 au
fost aprobte 199 clase cu 4419 elevi. La 01.01.2019
numărul de copii s-a micșorat până la 4353. Dar la
01.03.2019, în legătură cu trecerea Liceului seral nr.1
la autonomie financiară, numărul de clase s-a micșorat
până la 184 și numărul de copii respectiv constituie
3966 elev

Obiectivul nr. 7.Asigurarea dreptului copiilor/elevilor la odihnă.
7.1.
Organizarea
activității taberelor
cu sejur de zi și a
taberei ”Cireșarii”
din orășelul Vadul
lui Vodă

Monitorizarea
funcționării 6 tabere cu sejur de zi
taberelor cu sejur de zi și a 1 tabără de odihnă
taberei ”Cireșarii” din orășelul constantă - Tabăra de
Vadul lui Vodă
odihnă „Cireşarii”.
Mijloace
financiare
repartizate pe articole
de cheltuieli
State şi devize de
cheltuieli
Bilete
de
odihnă
repartizate

23

Mai, 2019

În temeiul Dispoziţiei CMC nr. 270-d din 08.05.2019
„ Cu privire la organizarea întremării şi odihnei
elevilor în vara anului 2019”, în scopul bunei
organizări şi desfăşurări a odihnei elevilor, asigurării
securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor în taberele de
odihnă s-a preconizat deschiderea taberelor cu sejur
de zi în 6 instituții într-un schimb de 15 zile cu un
contingent de 330 elevi și a taberei de odihnă de vară
”Cireșarii”
în 7 schimburi cu cîte 10 zile cu un
contingent de 1700 elevi.
Au fost alocate mijloace financiare pentru pregătirea
taberei de odihnă de vară ”Cireșarii” în sumă de
1500,0 mii lei, inclusiv:
- pentru reparaţii capitale – 1000,0 mii lei;
- pentru reparaţii curente – 400, 0 mii lei;

- procurarea inventarului moale – 100,0 mii lei
Pentru activitatea taberelor au fost alocate mijloace
financiare în sumă de 3847,1 mii lei, dintre care:
pentru tabăra ”Cireșarii” – 3315,0 mii lei, inclusiv: de
la buget 2931,6 mii lei, venituri colectate – 383,4 mii
lei; pentru tabere cu sejur de zi - 532,1 mii lei,
inclusiv: de la buget – 465,2 mii lei, venituri colectate
– 66,9 mii lei.
Obiectivul nr. 8 Asigurarea dreptului copiilor/elevilor la o alimentație sănătoasă și echilibrată a copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt
6.1. Organizarea
Rata beneficiarilor
Pe
Odată cu majorarea normei bănești până la 31,65
alimentației gratuite
de
alimentație parcursul lei se asigură atingerea normelor naturale,
a copiilor/elevilor
gratuită
anului de recomandate de Ministerul Sănătăţii al RM. S-a reușit
Alimentația
studii
ameliorarea statutului nutriţional al copiilor prin
echilibrată
și
includerea a mai multor fructe și legume în Meniul
sănătoasă a copiilor
zilnic al copiilor, S-a optat pentru o gama de produse
Produse alimentare
care să corespundă vârstei copiilor și care să asigure
de calitate
substanţele nutritive necesare creşterii, dezvoltării şi
funcţionării normale a organismului copiilor,
prevăzute de Ministerul Sănătății
În noul meniu pentru perioada iarnă – primăvară a
fost pus accentul pe vitaminizarea bucatelor, salatelor
din legume, sfeclă roșie și morcov, rădăcină de țelină,
conopidă, brocoli, bostan, compot din fructe
proaspete, mere, banane, portocale, lămîie. Meniul
zilnic de repartiție a devenit mai divers, variat, s-a
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majorat numărul de mese, de la 4 la 5 mese pe zi, a
fost inclus dejunul II.
Pentru I dată s-a inclus în alimentația copiilor
carne de curcan, iaurt natural, chiflă cu vișină, biscuiți
cu semințe de in și floarea soarelui;
de 2 ori (I zi și a VI-a zi) terciul a fost înlocuit cu măr
și bostan copt.
În conformitate cu meniul zilnic copii servesc:
Luni – brînză de vaci, lactate, ou dietic, pește,
pulpă de curcan, legume proaspete, fructe
proaspete.
Marţi – carne de bovină, fructe proaspete,
legume proaspete.
Miercuri – pește, carne de găină, fructe
proaspete, legume proaspete.
Joi – file de pui, fructe proaspete, legume
proaspete.
Vineri – carne de pui, brînză de vaci, fructe
proaspete, legume proaspete.
Lapte, unt, caşcaval – 5 ori în săptămînă.
➢ În instituţiile preşcolare verificate, produsele
alimentare se păstrează conform cerinţelor
normelor sanitare. Depozitele sunt amenajate cu
rafturi, bine aerisite, uscate. Ambalajele corespund
standardelor naţionale, toate produsele având
certificate de calitate.
➢ Referitor la starea sanitaro-igienică a blocurilor
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alimentare în instituţii s-a constatat, că în
instituțiile respective sunt create condiţii normale
ce ţin de respectarea normelor sanitaro-igienice
pentru alimentaţia copiilor, cantinele sunt
asigurate cu vesela şi mobilierul necesar.
În toate instituțiile preșcolare, utilajul tehnologic și
frigorific este în stare bună de funcționare.
A fost încheiat contract cu Agenția Națională pentru
Sănătate Publică din municipiul Chişinău nr. 14-19/S
din 28.01.2019 privind efectuarea investigaţiilor de
laborator ale produselor alimentare şi estimarea
igienică a rezultatelor la 24 instituţii preşcolare,
inclusiv şi rapoartele de încercări.
Obiectivul nr. 9. Implementarea sistemului de management financiar și control intern în cadrul DETS sectorul Centru în conformitate cu
standardele naționale în vigoare
8.1. Implementarea 8.1.1.Implementarea
planului Acte de control
Pe parcursul anului Întru asigurarea funcționării sistemului de
sistemului
de anual de activitate a auditului
de studii
control intern managerial în cadrul DETS
management
intern.
Demersuri
sectorul Centru au fost formate grupurile de
financiar și control
control și determinat mecamismul de
intern în cadrul
raportare al rezultatelor controalelor.
DETS
sectorul
Pe parcursul anului au fost efectuate:
Centru
în
- controalele alimentației copiilor /
conformitate
cu
elevilor în institușiile de învîțămînt
standardele
subordonate;
naționale în vigoare
În urma controalelor efectuate, s-au întocmit
26

note informative cu înaintarea conducerii
DETS propunerilor de rigoare.
- sistematizarea informațiilor prezentate
de către IET privind modul de utilizare
a spațiilor libere;
- revizuirea și sistematizarea datelor
oficiale (deciziile Consiliului municipal,
Contractele de locațiune, relațiile
financiare) cu privire la spațiile
instituțiilor de învățământ subordonate
DETS sectorul Centru, date în
chirie/arendă/locațiune,
și
analiza
acestora;
Drept urmare a fost revizuită lista
informațiilor necesare, întocmit tabelul de
urmărire
a
spațiilor
date
în
chirie/arendă/locațiune
și
formulate
recomandările corespunzătoare.
- calculele normativelor pentru detergenți
și produse sanitare pe fiecare IET, în
unitățile naturale și financiare;
- acțiuni de monitorizare a activității
taberei de odihnă ”Cireșarii„ cu
formularea și prezentarea conducerii
DETS constatărilor și propunerilor
respective;
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acțiuni de monitorizare a activității
școalii-internat nr.3, cu formularea și
prezentarea
conducerii
DETS
constatărilor și propunerilor respective;
- evaluarea gradului de corectitudine a
modului de contabilizare a materialelor
de uz gospodăresc și rechizitelor de
birou;
- analiza relațiilor de muncă a IET cu
cadrele didactice;
- analiza gradului de completare a IET cu
copiii;
- monitorizarea indicațiilor odometrului
la automobilul marca ”Dacia Logan”.
În temeiul și în urma analizei cadrului
normative în vigoare a fost evaluată
corectitudea aplicarii actelor normative
referitoare la asigurarea drepturilor la
scuturile de plată pentru alimentația copiilor
din familiile vulnerabile. Ca urmare, în
adresa organelor ierarhic superioare s-au
prezentat propunerile de perfectare a
cadrului
normatov
aferent
acordării
scutirilor de plată pentru alimentația copiilor
în instituțiile preșcolare..
-
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Elaborarea
și
monitorizarea
Registrului Riscurilor

Note informative

Recomandări
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Pe parcursul anului
de studii

Registrul riscurilor al DETS sectorul Centru
pentru anul 2018 a fost întocmit și actualizat
pentru anul 2019. Pe parcursul perioadei de
raportare s-a efectuat
monitorizarea
riscurilor. În Registrul riscurilor au fost
specificate riscurile identificate în cadrul
activității DETS și aferente următoarelor
domenii de activitate:
- schimbarea
Cadrului
Legal,
modificarea
mecanismului
guvernamental;
- procesul dezvoltării
serviciilor
educaționale
în
cadrul
învățămîntului preșcolar și scolar
- organzarea alimentației copiilor în
instituții subordonate;
- organizarea,
funcționarea
și
activitarea taberelor de odihnă a
elevilor;
- achiziţiile publie;
- managementul resurselor umane;
- managementul rețelelor și utilajului
inginerești;
- asigurarea financiar-economică a
activității DETS și instituțiilor
subordinate.

3. Autoevaluarea sistemului de
control intern managerial și
întocmirea Raportului anual
privind controlul intern managerial
pentru anul 2018

10.1. Documente examinate

10.2. Documente expediate
10.3. Ordine

Raportul
anual
privind
controlul
intern managerial

A fost întocmită și aprobată lista funcțiilor
sensibile din cadrul DETS sectorul Centru.
- Întru
executarea
ordinului
Munisterului Finanțelor nr.04 din
09.01.2019 ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului
privind
autoevaluarea, raportarea sistemului
de control intern managerial și
emiterea Declarației de răspundere
managerial”
a
fost
efectuată
autoevaluarea sistemului CIM și
întocmit Raportul anual privind
controlul intern managerial

Obiectivul nr. 10. Documente examinate și expediate
Din IET și instituții preuniversitare
Direcția generală educație, tineret și sport sectorul Centru
Primăria mun. Chișinău, Pretura sectorului Centru Ministerul Finanțelor, Direcția Generală Finanțe
Din alte organizații
467 scrisori, demersuri ( corespondență de ieșire)
Activitatea de bază – 93 ordine
Ordine de personal – 291 ordine

Șef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco
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808 demersuri
535 documente
50 documente
25 documente
109 documente
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