
Analiza SWOT a activității DETS sectorul Centru în anul de studii 2018-2019 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 

Resurse financiare pentru asigurarea condițiilor de funcționare a 

instituțiilor 
➢ Mijloace financiare conform Foii de titlu 2019  în sumă de 4 mln. 740 mii lei,  destinate 

reparaţiilor capitale în 17 instituţii valorificate integral   

➢ Mijloacele financiare  identificate suplimentar în sumă de 4 400 000, 0 lei, conform 

Dispoziţiei nr.412 -d din 30.05.2018       (Anexa nr.4) și 1 400 000,0 lei, conform Dispoziției 

nr.635-d din 21.08.18 valorificate integral       

➢ Bugetul Direcției pentru anul 2019 solicitat   a  fost   acoperit la nivel de 78 %  și este în 

creștere comparativ cu 75 %  în anull  2018.    

➢   Mijloace financiare alocate conform Foii de titlu 2019  în sumă de 5 mln. 553,6 mii 

lei.distribuite pentru reparații capitale la 23 de instituții de învățământ  

• 15 grădinițe – 4186,5 mii lei;  

• 2 gimnazii – 374,0 mii lei; 

• 2 licee – 420,0 mii lei;  

• 1 școală specială – 290,0 mii lei; 

• 1 instituție extrașcolară – 180,0 mii lei;  

➢ alocații pentru redeschiderea a 3 grupe în 2 grădinițe – IET nr.7 – 350,0 mii lei și în IET 

nr.174 – 800,0 lei.  

➢ 7 grupe noi  redeschise  în  IET nr. 7(2 grupă)   și     IET nr. 174 (4 grupe), IET nr.133 (1 

grupă)  

 

 Participarea la proiecte 
➢ IET nr. 59 a participat la proiectul ”Buget civil 2018” și a obținut finanțarea lucrărilor  de 

asfaltare a teritoriului  în sumă de 193 608,00 lei. DETS a identificat mijloace financiare în 

sumă de 30 mii de lei destinate cofinanțării  proiectului. 

 

➢ 3 grădinițe  (IET nr.7,78, 6) au beneficiat de asistență tehnică și finaciară acordată de 

➢ Grad avansat de uzură a clădirilor (anul 

fondării instituțiilor începutul-- 

mijlocul secolului al XX- lea) 

➢ Clădiri ce necesită izolare termică 

➢ Terenuri de sport ce necesită 

renovări/reconstrucții 

➢ Bazine de înot în IET nefuncționale 

➢ 20 % spații școlare utilizate în 

Gimnaziul internat nr.3 (str. Gh Cașu 

33) și 40% spații școlare utilizate în 

Școala internat auxiliară nr 5 (str. M. 

Lomonosov,40)   
➢ Garduri ce necesită renovare 

➢ Lipsa personalului auxiliar 

➢ Mijloacele alocate nu acoperă 

normativul per/copil  din IET și 

normativul valoric ponderat stabilit 

pentru 1 elev. 

➢ Suma mijloacelor alocate pentru 

întreținerea clădirilor acoperă necesarul 

doar la nivel de 40%. 

➢ Număr exagerat de note informative și 

date statistice solicitate în regim de 

urgență. 

 

➢ Legea nr.131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice necesită modificări 

la capitolul  contestații,  dat fiind  

tergiversarea  încheierii contractelor, 



Guvernul României; DETS sectorul Centru a beneficiat de 3 200 000,00 lei, destinate  pentru  

3 grădinițe: 

• 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  

➢ Gazificarea IET nr.23  

800 000 lei, conform dispoziției Primarului general nr.410-d din 18 iunie 2019  distribuite pentru 

gazificarea IET nr. 23 (str. Bernardazzi, 12) 

 

Realizări 2018-2019 
➢ Blocuri alimentare reparate capital în toate instituțiile de educație timpurie (100%) 

➢ Înstalarea iluminatului pe toate teritoriile instituțiilor din subordine (100%);  

➢ Acoperișuri reparate - în 7 instituții (IET nr.6,7,46, 167,174,210, CCC”Floarea Soarelui”)   

➢ 19 blocuri sanitare reparate  în 8  instituții (IET nr. 6,7,8,15,53,59,78,167,174)   

➢ Geamuri schimbate - în 6 instituții (IET nr.55,92,156,226, LTPA ”N. Sulac”, Gimnaziul 

internat nr.3) )  în sumă de   ; 

➢ Sisteme de canalizare capital reparate - în 3 instituții (IETnr. 15,59)  

➢ Spălătorii reparate - în 3 instituții (IET nr.60,125,227)  

➢ Fațade reparate în 2 instituții (IET nr.53, 73)  

➢ Blocuri alimentare reparate  în 2 instituții de învățământ secundar general (LT ”V. Lupu”, 

Școala auxiliară internat nr.5) )  

➢ Depozite pentru păstrarea produselor alimentare reparate (IET nr.12)  

➢ Coridoare reparate  în 4 instituții (IET nr.8,78,125,174). 

➢ Pavilioane construite și reparate în   IET nr.7 (1 grupă), nr.59 (1 grupă),  nr. 210 (3 grupe), 

nr.227 (2 grupe) . 

                                                Dotări 
➢ Utilaj tehnologic procurat și instalat  in 19 grădinițe în sumă  de -197 918.96 lei 

și în 6  instituții de învățământ secundar general  în sumă  de 17 156,00 lei 

➢ Mobilier nou pentru 17  instituţii de educaţie timpurie în sumă de 384 140.00 lei. 



și în 8 instituții  de învăţământ secundar general în sumă de  319478.00 lei  

➢ Inventar moale pentru toate 23  IET (100%) în sumă de 325395.00 lei 

4  instituții  de învăţământ de secundar general în sumă de  258785.00 lei  

 

➢ Produse sanitaro-igienice pentru și pentrutoate 23 instituții  de educaţie timpurie (100%)  

în sumă de 300863.73 lei.și în 14  instituții  de învăţământ în sumă de 141795.84 lei 

➢ Medicamente pentru toate 23 IET (100%) în sumă de 66861.00 lei 

               și pentru i 12  instituții  de învăţământ secundar general în sumă de  50883.00 lei  

Alimentația  copiilor 
• Majorarea  normei bănești  până la 31,65 lei a asigurat atingerea normelor naturale, 

recomandate de Ministerul Sănătăţii al RM.   

• S-a reușit ameliorarea statutului nutriţional al copiilor prin includerea a mai multor fructe și 

legume în Meniul zilnic al copiilor,  

• S-a pus accentul pe vitaminizarea bucatelor, salatelor din legume, sfeclă roșie și morcov, 

rădăcină de țelină, conopidă, brocoli, bostan, compotului din fructe proaspete, mere, banane, 

portocale, lămîie.  

• Meniul zilnic de repartiție a devenit mai divers, variat, s-a 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. 

                                            Odihna de vară 
➢ 2030  beneficiari: 

• 1700 locuri– la tabăra de odihnă de vară ”Cireșarii”  

• 831 de copii  beneficiari de  scutire integrală: 717 copii:  la tabăra ”Cireșarii 

• 330 locuri – la 6 tabere cu sejur de zi De scutire integrală de plată vor beneficia 831 de 

copii, inclusiv:  la tabăra ”Cireșarii” – 717 copii și la tabere cu sejur de zi – 114 copii 

• 1199 copii  beneficiari de  scutire parțială de plată (20% din costul deplin al biletului): :  la 

tabăra ”Cireșarii” – 983 copii și la tabere cu sejur de zi – 216 

 
➢    Mijloace financiare alocate:    3 8 47 1125, 00 lei - alocați conform Dispoziției nr.270-d 

din 08.05.2019  pentru activitatea taberei de odihnă ”Cireșarii”și taberelor cu sejur de zi 



inclusiv: 

• pentru tabăra de odihnă ”Cireșarii -3 315 000,00 lei 

• pentru taberelor cu sejur de zi – 532 125,00 lei 

            
➢ 1 500, 0 mii lei  alocați conform Dispoziției nr.188-d din 09.04.2019  pentru pregătirea taberei 

de odihnă ”Cireșarii” în sezonul estival 2019 inclusiv. 

• 300, 0 mii  lei  – pentru servicii și reparații curente 

• 1 000,0 mii lei – pentru reparația capital a cantinei 

• 100, 0 mii lei – pentru procurarea mobilierului 

• 100, 0 mii lei – pentru procurarea inventarului moale 

➢ Condiții bune pentru întremare și odihnă a elevilor    (vezi  foto albumul)  

                                                Achiziții  
➢ Proceduri de achiziții publice planificate și realizate în termen prin utilizarea platformei 

MTender 

➢ S-a asigurat transparența achizițiilor publice. 

➢ Condiții create pentru participarea liberă a tuturor operatorilor economici 

 
                                        Activități  

 
➢ 18 instituții participante la  Concursul organizat de DETS Centru ”Cel mai bun 

teritoriu amenajat: Fantezii de primăvara”  

  

➢ Acțiunea cu genericul ”Culori și vibrații de suflet”,organizată de Ziua internatională a 

Persoanelor  cu Dizabilități  pentru și cu participarea copiilor din instituțiile de tip special 

din subordine. .  

➢ Seminare instructive 

• ”Modalități de aplicare la proiectele cu finanțare extrabugetară. Diseminarea 

bunelor practici”.  Beneficiari:  24 conducători ai instituțiilor de educație timpurie. 

• ”Implementarea prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul 

unitar  de salarizare în sectorul bugetar”  Beneficiari: 48 conducători din instituțiile de 

învățământ din subordine; 46 angajați ai contabilității centralizate  DETS sectorul Centru 

• 2 seminare cu  genericul ”Implementarea prevederilor Legii integrității nr.82 din 



25.05.2017 şi Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020 

şi cu măsurile de prevenire a incidentelor de integritate în cadrul îndeplinirii 

atribuţiilor funcţionale”  Beneficiari – 42 angajați ai  contabilității centralizate  DETS 

sectorul Centru organizate cu suportul  reprezentanților CNA. 

• Masa rotundă  cu genericul ” Alimentația sănătoasă și echilibrată a copiilor în instituțiile de 

educație timpurie”, cu  participarea  CSP, conducătorilor, asistentelor  medicale din 

grădinițe, reprezentanții părinților, membri ai  AO  Părinții solidari, reprezentanți  ai  

Fundației Bitonic 

                                     Colaborarea cu comunitatea 
• Colaborare cu Pretura sectorului Centru  și cu direcțiile de profil  (ÎM pentru servicii 

locative Centru ÎM Lumteh ,  Termoelectrica ș.a.)  

• Centrul de Sănătate Publică, ANSA, DMSA , ș.a. 

 

• Colaborarea  cu  ÎM pentru servicii locative Centru în cadrul salubrizării teritoriilllor; 

• Colaborarea   cu  ÎM Lumteh la instalarea și modernizarea iluminatului teritoriilor 

• Colaborarea cu  ”Termoelectrica  la  soluționarea cazurilor de avariere a sistemelor de 

livrare a energiei termice  ș.a. 

➢ 395  copii beneficiari de alimentație gratuită a copiilor din familii numeroase din sector (249 

copii  de scutire totală  100%; 146 de copii – de  scutire parțială 50% din costul alimentației) 

➢ Campania de caritate ”Suntem alături” din ajunul sărbătorilor pascale pentru 8 copii din 3 

familii social vulnerabile  

➢ Campania de caritate în ajunul sărbătorilor de iarnă, DETS Centru desfășurat o acțiune de 

binefacere pentru 6 familii numeroase din sector.  

➢ 831 de copii cu scutire integrală de plată (100%) a biletelor de odihnă.;  1199 copii - de scutire 

parțială de plată (20% din costul deplin al biletului) 

➢ Pagina WEB și profil de facebooc accesibile 

➢ Personal profesionist și deschis spre autoperfecționare 

➢ Manageri deschiși spre colaborare 

 
 
Oportunități Amenințări 



➢ Identificarea surselor financiare suplimentare 

➢ Posibilități financiare de stimulare a angajaților 

➢ Participarea la proiecte naționale și internationale 

➢ Promovarea imaginii și creșterea prestigiului Direcției 

➢ Parteneriat cu comunitatea locală (Primăria mun. Chișinău, Pretura sectorului Centru, 

ONG,etc.) 

Diseminarea bunelor practice, seminare instructive, aplicarea proiectelor. 

➢ Mijloace financiare insuficiente 

➢ Degradarea spațiilor datorită fondurilor 

limitate 

➢ Tergiversarea finanțării, procedurilor 

de achiziții 

 

 

 

                  Șef DETS  sectorul Centru                                                                                             Natalia Strajesco 

 

 

 


