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Direcția Educație Tineret și Sport,
sectorul Centru
Instituțiile de învățământ preșcolar, secundar general și
extrașcolar din subordinea DETS sectorul Centru
Actualmente în subordinea DETS sectorul Centru funcționează 36
instituții de învățământ preșcolar și secundar general cu un contingent
total de 8 334 copii și 2 instituții extrașcolare. Din ele:
23 instituții de educație timpurie (4524 copii)
5 licee teoretice ( 2 735 elevi) – LT. T. Maiorescu”, LT ”Academician
Constantin Sibirschi” , LTPA ”N. Sulac”, LT” V. Lupu”, LT cu profil
tehnologic pentru copii cu vedere slabă
3 gimnazii (956 elevi) – Gimnaziul - internat nr.3, Gimnaziul nr.7,
Gimnaziul nr.53
2 școli auxiliare (119 elevi) – Școala auxiliară nr.7, Școala - internat
auxiliară nr.5
1 instituție de tip special - Școala specială nr.81
2 instituții extrașcolare (CCC”Floarea Soarelui”, CCT ”Politehnic”

Instituții de învățământ secundar general, cu autogestiune
financiară din sectorul Centru subordonate Direcției
generale educație, tineret și sport mun. Chișinău
•
•
•
•
•
•
•



Liceul Teoretic ”Gh. Asachi” (str. București,64)
Liceul Teorertic ”M. Koțiubinski”str.M. Eminescu,54)
Liceul Teoretic ”Minerva” (str.31 august,1989, nr.50)
Liceul Teoretic ”Universul” (str.Universul”,124)
Liceul Teoretic seral nr.1 (str. Vl. Korolenko, 1)
Liceul Teoretic ”M. Viteazul” (str.Mitropolit gurie Grosu,4)
Gimnaziul ”Dm. Matcovschi” (str.Gheorge Meniuc,24)
Școala Excelsis - instituție privată (str. Ialoveni,1)
Liceul ”Litterarum” - instituție privată (str.Costiujeni,10)

Direcția Educație Tineret și Sport,
sectorul Centru
Lucrări de reparație PLANIFICATE:
În
Foaia de Titlu 2019, aprobată prin Decizia nr. 9/4 din
19.12.2018, au fost incluse pentru repara ții capitale 23 de instituții de
învățământ ( 5 440 copii/elevi) pentru care au fost alocate mijloace
financiare în sumă de 5 553,6 mii lei, repartizate după cum urmează:
•15 grădinițe
(IET nr.6,8,15,46,53,55,59,73,78,92,125,156,167,210,227) – 4186,5
mii lei;
•2 gimnazii ( Gimnaziul nr.7,53)– 374,0 mii lei;
•2 licee (LTPA”N. Sulac”, LT ”V. Lupu” – 520,0 mii lei;
•Școala-internat auxiliară nr.5– 290,0 mii lei;
•CCC ”Floarea Soarelui”– 1mln 364 mii lei
•alocații pentru redeschiderea a 3 grupe în 2 grădini țe – IET nr.7 –
350,0 mii lei și în IET nr.174 – 800,0 lei.

Direcția Educație Tineret și Sport, sectorul
Centru
Lucrări de reparație
planificate/realizate.
Situația la 02.09.19
Tipul/Denumirea
Începutul

Nr.
d/o

Denumirea
obiectului
Instituția

Suma
alocată

1.

Grădinița
nr.6

380 000
lei

2.

Grădinița
nr.8

400 000 lei

Lucrări de reparație la Lucrări
sistemul de încălzire și finisate
a coridorului și a 1 bloc
sanitar

100%

3.

Grădinița
nr.15

200 000 lei

Lucrări de reparație la Lucrări
sisitemul de încălzire și finisate
canalizare

100%

7.

Grădinița
nr.59

300 000 lei

Lucrări de reparație a Lucrări
sistemului de
finisate
canalizare și subsol și a
1 bloc sanitar

100%

lucrărilor

lucrărilor

Sfîrșitul
lucrărilor

Executare
a
lucrărilor

Lucrări de reparație a 2 Contractul
blocuri sanitare
recent a fost
semnat

Lucrări de reparație planificate/realizate.
Situația la 02.09.19
8.

Grădinița nr.73

230 000 lei

9.

Grădinița nr.78

200 000 lei

10.

Grădinița nr.92

300 000 lei

11.

Grădinița nr.125

12.

Grădinița nr.156

200 000 lei

13.

Grădinița nr.167

376 500 lei

14.

Grădinița nr.210

300 000 lei

15.

Grădinița nr.227

200 000 lei

16.

Gimnaziul nr.7

200 000 lei

17.

Gimnaziul nr.53

174 000 lei

Reparația glafurilor
Lucrări
exterioareși a copertinei de finisate
la intrare

100%

Lucrări
finisate

100%

Lucrări de reparație
interioare, coridor și casa
scării

Lucrări de schimbare a
tîmplăriei
300 000 lei Reparația sălii de muzică și
a coridorului, etajul 1

17.06.2019

09.09.2019

90%

24.06.2019

09.09.2019

90%

100%

Lucrări de schimbare a
tîmplăriei
Reparația a 3 blocuri
sanitare
Lucrări de reparație a
acoperișuluiși cabinetului
medical

Lucrări
finisate
Lucrări
finisate
Lucrări
finisate

Lucrări de reparație a
spălătoriei
Lucrări de reparație la
intrare, hol, etajul 1

24.06.2019
Lucrări
finisate

100%

Lucrări de reparație a
blocului alimentar

Lucrări
finisate

100%

100%
100%

05.09.19

90%

Lucrări de reparație planificate/realizate.
Situația la 02.09.19
18.

Școalainternat nr.5

290 000 Lucrări de reaparație Lucrări
lei
a blocului alimentar finisate
(pardosele, tehnica
sanitară, rețele de
apeduct și
canalizare)

100%

19.

LT ”N.
Sulac”

170 000
lei

Lucrări de reparație
a cabinetului de
menaj

Lucrări
finisate

100%

20.

LT ”V.
Lupu”
CCC
”Floarea
Soarelui”

250 000
lei
180 000
lei

Lucrări de reparație
a blocului alimentar
Lucrări de reparație
a acoperișului

Lucrări
finisate
Lucrări
finisate

100%

22.

Grădinița
nr.7

350 000 Lucrări de reparație Lucrări
lei
pentru redeschiderea finisate
unei grupe

100%

23.

Grădinița
nr.174

800 000 Lucrări de reparație
lei
pentru redeschiderea
a 2 grupe

21.

16.06.2019

100%

05.09.
19

97%

Lucrări de reparație planificate/realizate.
Situația la 02.09.19
În prezent, din cele 23 de instituții de
învățământ din subordine preconizate pentru lucrări
de reparație capitală, în 19 instituții de învățământ
lucrările deja au fost realizate/finisate 100% .
În proces de finalizare – lucrările de reparație
în 3 instituții.
1. Grădinița nr. 6 ;
2. Grădinița nr.227 ;
3. Grădinița nr.174 .

Lucrări de reparație
planificate/realizate conform genurilor de
lucrări
Reparația

parțială a blocurilor alimentare (3
instituții de învățământ):
Gimnaziul

nr.53
T ”V. Lupu”
Școala auxiliară-internat nr.5
Lucrări
Grădinița

de reparație a blocurilor sanitare

nr.6 (2 blocuri sanitare) ;
Grădinița nr. 53 (1 bloc sanitar);
Grădinița nr. 167 (2 blocuri sanitare)

Lucrări de reparație planificate/realizate conform
genurilor de lucrări







Lucrări de tâmplărie

(5 instituții de învățământ):
Grădinița nr.55 -110 m.p. de tâmplărie, reparația glafurilor
exterioare cu instalarea pervazurilor de metal
Grădinița nr.73 - Reparația glafurilor exterioare – 219 m.l., cu
instalarea pervazurilor de metal. Reparația sistemului de încălzire
Grădinița nr.92 – 142 m.p. de tâmplărie, glafurile exterioare și
instalarea pervazurilor de metal
Grădinița nr.156 – 70 m.p. de tâmplărie, glafurile exterioare și
instalarea pervazurilor de metal
Grădinița nr.53 – Reparația glafurilor exterioare – 129 m.l.,
instalarea pervazurilor de metal. Reparația unui bloc sanitar

Lucrări de reparație capitală planificate/ realizate
conform genurilor de lucrări
Lucrări de reparație a sistemului de încălzire,
apeduct și canalizare
(3 instituții)
Grădinița nr.8 – Reparația capitală a sistemului de
încălzire
Grădinița nr.15 - Reparația capitală a sistemului de
încălzire
Grădinița nr.59 – Reparația sistemului de apeduct
și canalizare în subsol

Lucrări de reparație capitală planificate/ realizate
conform genurilor de lucrări
 Lucrări de reparație a sistemului de

încălzire, apeduct și canalizare (3 instituții)




Grădinița nr.8 – Reparația capitală a sistemului de
încălzire
Grădinița nr.15 - Reparația capitală a sistemului de
încălzire
Grădinița nr.59 – Reparația sistemului de apeduct și
canalizare în subsol

Lucrări de reparație capitală planificate/ realizate
conform genurilor de lucrări
 Lucrări





de reparație capitală a acoperișului
(3 instituții)
Gradinița nr.46 - 450 m.p. de acoperiș reparat
capital
Gradinița nr.210 - 620 m.p. de acoperiș reparat
capital
CCC ”Floarea Soarelui”- 200 m.p. de acoperiș
reparat capital

Lucrări de reparație capitală planificate/ realizate
conform genurilor de lucrări







Reparația coridoarelor (2 instituții)
Grădinița nr.78 - 203 m.p. scări, 72 m.p. de coridor
reparat capital
Gimnaziul nr.7 - Scările, intrarea, coridorul, etajul 1
Reparația sălii muzicale - Grădinița nr.125 (sala
muzicală – reparată capital)
Reparația spălătoriei - Grădinița nr.227 (reparația
parțială a spălătoriei)
Lucrări de interior - LTPA ”N. Sulac”(reparația
cabinetului de menaj)

Lucrări de reparații curente










Reparația blocurilor sanitare
(8 instituții)
Gradinița nr.8 – 1 bloc sanitar
Gradinița nr.15 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.53 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.59 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.78 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.167 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.6 - 1 bloc sanitar
Gradinița nr.7 - 1 bloc sanitar

Lucrări de reparații curente













Reparația spălătoriei - IET nr.60 – spălătoria reparată integral
Reparația pavilioanelor (4 instituții)
Gradinița nr.7 – 1 pavilion
Gradinița nr.59 – 1 pavilion
Gradinița nr.210– 4 pavilioane
Gradinița nr. 227 – 2 pavilioane
Reparația acoperișului (2 instituții)
Gradinița nr.8 – Acoperișul grădiniței nr.8
Gradinița nr.6 – Acoperișul grădiniței nr.6
Lucrări de tâmplărie
Gradinița nr.55 – Instalarea geamurilor/ușilor noi
Deschiderea grupelor: Gradinița nr. 7 - 1 grupă ; Gradinița nr.174 - 2
grupe

Asigurarea bazei didactico-materiale



.

Dotarea instituțiilor de învățământ cu bunuri materiale

Utilaj tehnologic și frigorific în: 19 instituții preșcolare: nr.6,
12, 15, 23, 46, 53, 59, 60, 73, 78, 92, 125, 156, 167, 174, 175, 210,
226, 227 în sumă de 197 918.96 lei și 6 instituții de învățământ
secundar general în sumă de 17 156,00 lei:



mobilier nou 17 IET: nr.6, 8, 12, 23, 53, 55, 59, 60, 73, 125, 133,
156, 167, 175, 210, 226, 227 în sumă de 384140.00 lei. și 8
instituții de învăţământ secundar general în sumă de 319478.00
lei;



Grădinița nr.175 – 2 grupe , dotate cu mobilier (paturi) nr.174 – 2
grupe dotate cu mobilier (paturi, dulapuri, masu țe, etc)

Asigurarea bazei didactico-materiale


Procurarea inventarului moale



23 de instituţii de educație timpurie nr. 6, 7, 8, 12,
15, 23, 46, 53, 55, 59, 60, 73, 78, 92, 125, 133, 156,
167, 174, 175, 210, 226, 227(100%) – 325395.00 lei



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

Asigurarea bazei didactico-materiale


Procurarea tehnicii de calcul în grădinițe
 Gradinița nr.210 - Copiator și imprimantă
 Gradinița nr.226 - Copiator și imprimantă IET nr.7 Tabletă digitală
 Gradinița nr.167 - Tabletă digitală
 Gradinița nr.55 - Televizor IET
 Gradinița nr.125 – Imprimantă
 Gradinița nr.156 - Imprimantă
 Gradinița nr.6 – Televizor
 Gradinița nr.73 – Imprimantă 9

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
LT “T.Maiorescu”
1.Masă ospătărie
buc
20
2.Laviță
buc
40
3.Tabletă/husă “Huawei”
buc
2
4.Videoproiector ”Optoma” buc
1
5.Note book “Lenovo”
buc
1
6.Tablă școlară
buc
1
7.Tablă școlară ERUDITE
buc
1
8.TV LG 32
buc
1
9. Mașină de spălat vase
buc
1
10.Cameră de supraveghere buc
2
Total

47725.00
40760.00
4879.82
9300.00
6200.00
4380.00
3350.00
4490.00
46000.00
700.00
167784.82

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
LT “C.Sibirschi”
buc
1
1. Amplificator “Seikaku”
buc
2. Tabletă/husă “Huawei”
2
1
3.Videoproiector ”Optoma” buc
buc
4.Note book ”Lenovo”
1
buc
1.Masă ospătărie
20
buc
2.Laviță
40
Total
LT “V.Lupu”
1.Tabletă/husă “Huawei”
buc
2.Note book “Lenovo”
buc
3.Videoproiector ”Optoma”
buc
4.Bancă
buc
5.Scaune ISO
buc
6.Masa învățător
buc
Total

6840.00
4879.82
9300.00
6200.00
47725.00
40760.00
115704.82

2
1
1
1

4879.82
6200.00
9300.00
3600.00
4400.00
1800.00
30179.82

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
LT “N.Sulac”
buc
buc
buc
buc
buc

3
1
1
1
1

7319.73
1499.00
9300.00
6200.00
2715.00

6.Procesor PC
7.Camere de supraveghere

buc
buc

1
11

7044.00
21896.00

8.Hard disc
9.Scaun reglabil

buc
buc

1
16

6898.00
9104.00

10.Bancă școlară

buc

8

9992.00

11.Scaun ISO
12.Fotoliu

buc
buc

15
1

5235.00
1499.00

13.Masă

buc

1

6402.00

1. Tabletă/husă “Huawei”
2.Magnitolă Sensor
3. Videoproiector ”Optoma”
4. Note book “Lenovo”
5.Monitor “Philips”

Total

95103.73

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
Gimnaziul 53
1.Printer “Canon”

buc

2

8950.00

2.Tabletă/husă “Huawei”

buc

2

4879.82

3.Bancă școlară cu 2 scaune

buc

16

25921.60

4.Scaune

buc

6

9894.00

5.Fotoliu oficiu

buc

2

1958.00

Total

51603.42

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
Lic.Tehnologic
1. Tabletă/husă “Huawei”

buc

2

2439.91

2.Tablă interactivă

buc

1

25710.00

3.Video proiector “BenQ”

buc

1

9270.00

4.Receiver

buc

1

8100.00

5.Workstation PC

buc

1

7720.00

6.Printer HP Laser

buc

1

2270.00

7. Printer HP Laser Jet

buc

1

9900.00

8.Dulap p/u cărți combinat

buc

1

1795.00

9.Dulap p/u elevi cu 2 loc

buc

2

3020.00

10.Tablă de scris

buc

2

5210.00

11.Scaun p/u elevi

buc

20

7500.00

12.Set polițe

buc

1

1000.00

1

1300.00

13.Masă de birou
14.Bancă p/u elevi

buc

10

6690.00

15.Bancă școlară cu 2scaune

buc

12

19441.50

Total

111366.41

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
Gimnaziul 7
1.Printer laser

buc

1

2270.00

2.Tabletă/husă “Huawei”

buc

2

4879.82

3.Calculator Workstation

buc

5

36616.00

6.Tabla școlara

buc

4

9999.00

7.Banca școlară cu 2 scaune

buc

20

19000.00

Total

72764.82

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
Gimnaziul int.3
1.Computator „Workstation”

buc

1

9990.00

2. Tabletă/husă “Huawei”

buc

1

2439.91

3.Printer HP Laser

buc

1

2270.00

4.Masă+ scaune

buc

60

95987,00

Total

110686.91
Școala aux. 5

1.Tabletă/husă “Huawei”

buc

1

2439.91

2. Printer HP Laser
3.Note Book

buc
buc

1
1

2270.00
4997.00

4.Tabletă

buc

1

1899.00

5.Laptop
6.Mobilier de perete

buc
set

1
1

4599.00
9800.00

Asigurarea bazei didactico-materiale
în instituțiile de învățământ secundar general
1.Tabletă/husă “Huawei”
2.Laptop HP
3.Workstation PC
4.Set dulap din 3 părți
5.Tablieră p/u masă
6.Tablieră p/u scaun
Total
Școala gr.226
1. Tabletă/husă “Huawei
Total
TOTAL

Școala aux. 7
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
15
30

2439.91
7839.00
7720.00
9955.00
13050.00
8100.00
49103.91

buc

1

2439.91
2439.91
832743.48

Asigurarea bazei didactico-materiale
•

Procurarea produselor sanitaro-igienice pentru toate
23 instituții de educaţie timpurie (100%) în sumă de
300863.73 lei și pentru
14 instituții de învăţământ în sumă de 141795.84 lei;

•

Procurarea medicamentelor pentru toate 23 IET
(100%) în sumă de 66861.00 lei și pentru 12 instituții
de învăţământ secundar general în sumă de 50883.00
lei.

Monitorizarea lucrărilor de
reparație. Asigurarea transparenței
În scopul asigurării transparenței lucrărilor de reparație s-au întreprins un șir
de acțiuni:
Achizițiile

publice au fost realizate prin sistemul de achiziții electronice Mtender

În

cadrul ședințelor cu managerii instituțiilor au fost aduse la cuno știn ță și plasate pe
site-ul DETS Centru 4 circulare nr. 01.-20/333 din 18.07.19, nr. 0l-20/255 din 27.05.201;
nr. 0l-20/210 din 14.05.2019, nr. 01-20/ 53 din 11.02.2019 prin intermediul cărora
conducătorii au fost obligați :

- să asigure transparența executării bugetului prin plasarea sistematică a informației
respective pe panoul informativ al instituției; - să plaseze informații operative cu
referire la dotarea cu mobilier, inventar moale, utilaj tehnologic, reparațiile capitale și
curente planificate și executate cu indicarea mljloacelor financiale alocate in acest scop.
Note

informative privind mersul executării lucrărilor de reparație în institu țiile din
subordine, gestionarea bugetului alocat pentru crearea condițiilor de funcționare și
pregătirea instituțiilor către noul an de studii, - plasate sistematic pe pagina web și de
facebook a Direcției

Pregătirea instituțiilor către noul an de studii.
Grădinița 8
 Reparația

sistemului de încălzirie, a
coridorului și blocului sanitar

Grădinița nr.46
 Reparația

acoperisului

Grădinița 53
 Repația

glafurilor exterioare,instalarea
pervazurilor de metal, reparația
blocului sanitar

Grădinița 59
 Reparația

blocului sanitar

Grădinița 78
 Lucrări

de reparație interioare

Grădinița 125
 Reparația

sălii muzicale, și coridorului

Grădinita 167
 Reparația

blocului sanitar

Gimnaziul 7
 Reparația

holului

scărilor la intrare, reparația

Liceul Teoretic «Vasile
Lupu»
 Reparația

blocului alimentar

Grădinița 125,167
IET
nr.167
Reparația spălătoriei

IET nr.125

Pregătirea încăperilor pentru
redeschiderea grupelor noi în IET
nr.7,175

Rezultatele evaluării nivelului de
pregătire a instituțiilor de învățământ
din subordine către noul an de studii
La 28 august curent comisia, constituită prin ord.DGETS a evaluata
2019-2020
nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ din subordine


către noul an de studii
Au fost evaluate în total 22 instituții amplasate teritorial în sectorul Centru.
Din ele:
11 instituții subordonate DETS sectorul Centru
7 instituții – subordonate DGETS, la autogestiune
2 instituții –comuna Codru
2 instituții private
Din cele 22 instituții evaluate 21 instituții au fost admise pentru funcționare.
 Respinse - Școala Excelsis, instituție de învățământ privat
Toate

cele 11 instituții din subordine au fost admise
pentru funcționare

Direcția Educație, Tineret și Sport,
sectorul Centru

Vă mulțumesc pentru atenție!

