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Rezultatele activității DETS sectorul Centru 

pentru anul 2020 

 

Numărul de instituții de învățământ preșcolar, secundar general și 

extrașcolar din subordinea DETS sectorul Centru  în anul 2020 a constituit 45 de 

unități (din care 6 sunt la autogestiune financiară), cu un număr de 8 334 de copii. 

Inclusiv:  

- 23 de instituții de educație timpurie (cu 4090 copii), cu frecvența medie 

reală de peste 60% ; 

- 5 licee teoretice, cu peste 3000 de elevi (3006 elevi); 

- 3 gimnazii, cu cca 1000 de elevi (998 elevi); 

- 2 școli auxiliare cu 134 de copii; 

- 1 instituție de tip special (școala special nr.81); 

- 2 instituții extrațcolare (CCT ”Floarea Soarelui”, CCT ”Politehnic”), 

care sânt frecventate de cca 2000 de copii (2025 copii) 

- 2 tabere de odihnă de vară a copiilor (”Cireșarii” și ”Zarnița”). 

 

De la începutul anului 2021 la deservirea DETS sectorul Centru au trecut încă 

2 instituții cu 458 de copii (școala primără – grădiniță nr.88 și LT ”Mihalo 

Koțiubinschi”). 

 

Bugetul total aprobat pentru anul 2020, după precizări, a constituit 236 mil 

335 mii lei (236 335,4 mii lei), din care: 

- Fondul de salarizare -  162 mil 475 mii lei (162 474,9 mii lei), sau cca 

70 % din bugetul total (68,7 %). Aici este de remarcat că numărul de angajați din 

instituții de învățământ  deserviți  constituie cca 2000 persoane (1838 persoane) ; 

- Alocațiile pentru alimentația copiilor și elevilor din instituții 

subordinate – 19 mil 631 mii lei (19 631,3 mii lei), sau 8,3%; 

- Fondul destinat întreținerii eduficiilor instutuțiilor de învățământ – 43 

mil 453,4 mii lei (43 453,4 mii lei), sau 18,4%; 

- Pentru dotarea instituțiilor – 10 mil 775,8 mii lei  (10 775,8 mii lei), 

adică 4,6% din bugetul total. 

 

Este de menționăt că, circumstanțele de activitate în anul 2020 au fost mai 

speciale, condiționate de cerințele pandemiei  COVID 19, cu mai multe restricții și 

provocări. 

 Totodată, bugetul pe anul 2020 a fost executat în proporție de cca 96 % 

(95,91% - 226 mil 675,7 mii lei). 

Astfel, în perioada de referință au fost efectuate lucrările de reparație în 26 

instituții de învățământ general subordonate DETS sectorul Centru. Toate lucrările 
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de reparație capitală preconizate în Foia de Titlu pentru anul 2020 au fost 

efectuate integral (100%), suma alocată în acest scop fiind de 7 164 000,00 lei, și 

2 000 000,00 lei pentru redeschiderea a 4 grupe în 2 instituții de educație timpurie. 

Suplimentar, pentru efectuarea lucrărilor de reparație au fost identificate din 

economiile formate pe alte articole, încă cca 4 mil lei (3 990 560,0 lei). Drept urmare, 

valoarea totală a fondului alocat pentru lucrările de reparație a constituit 11 mil 149 

mii 730 lei (11 140 729,77 lei). 

Din cele mai importante rezultate atinse putem menționa  următoarele: 

 Lărgirea rețelei de grupe în instituții de educație timpurie  în sectorul 

Centru (IET nr.175 – 3 grupe, IET nr.78 – 1 grupă), astfel încă  100 de copii au 

beneficiat de locuri noi în grădinițe; 

 Gazificarea instituției de educație timpurie nr. 23, care, fiind 

amplasată în centrul municipiului, timp de 76 de ani de la fondare se încălzea  pe 

baza de cărbune. Astfel, grădinița nr.23 din sectorul Centru a fost modernizată prin 

construcția unei cazangerii moderne, conectarea la gazoduct și efectuarea lucrărilor 

de reparație capitală a sistemului de încălzire, sistemului de apeduct și canalizare. A 

fost soluționată și problema  acoperișului vechi, prin reparația capitală a acestuia. În 

acest scop au fost alocate 920 000,00 lei;  

 Pavarea teritoriului instituției de educație timpurie nr. 23 și a școlii 

auxiliare nr.5, ceea ce a îmbunătățit condițiile de desfășurare a activităților la aer 

liber pentru copii;  

 Soluționarea (ameliorarea) problemelor acoperișurilor deteriorate în 

12 instituții de învățământ (9 IET și 3 instituții de învățământ general);  

 Reconstrucția a 3 săli de clasă cu o suprafață totală de 240 m2 și 

reparația a 4 blocuri sanitare (investiții alocate suplimentar – 1128,00 mii lei) (LT 

”N. Sulac”); 

 Îmbunătățirea condițiilor pentru organizarea activităților de educație 

coregrafică și muzicală în 5 instituții, prin efectuarea lucrărilor de reparație a sălilor 

muzicale (festive) (IET. nr.7, IETnr.55, IET nr.210, Gimnaziul nr. 53, LT ”C. 

Sibirschi”); 

 Crearea condițiilor sanitare și estetice contemporane în instituții de 

învațământ general prin efectuarea numai în acest an a lucrărilor de reparație și 

amenajare a 25 blocuri sanitare în 12 instituții (în IET nr. 6 (4 blocuri), IET nr. 7 (1bloc), 

IET nr.8 (3 blocuri),  IET nr. 15 (3 blocuri), IET nr.55 (1bloc),  IET nr.78 (1bloc), IET nr. 92 (2 

blocuri), IET nr.125 (2 blocuri), IET nr.167 (1bloc), IET nr.175 (3 blocuri), IET nr.227 (2 blocuri)  

LT cu profil arte ”N. Sulac” (2 blocuri);   

 Renovarea holurilor, scărilor, coridoarilor (cap-coadă, et.I și et.II) în 

5 instituții (IET nr. 12, IET nr. 15, IET nr. 78, IET nr. 156, IET nr. 226); 

 Reparația blocurilor alimentare, sălii de servire a mesei în 2 instituții 

(IET nr.227, Liceul Tehnologic). Aici este de menționat că toate blocurile 
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alimentarea din instituțiile de învățământ preșcolar, subordonate DETS sectorul 

Centru, sunt reparate la 100%. 

 Renovarea și reparația capitală a sistemelor de aprovizionare cu apă 

și de canalizare  în 8 instituții (IET nr.8, IET nr. 23, IET nr.125, IET nr. 175, IET 

nr.227, Gimnaziul nr. 7, LT ””T. Maiorescu”, LT ”C. Sibirschi”); 

 Asigurarea cu apă caldă a blocurilor alimentare și blocurilor sanitare 

în toate 23 de instituții de educației timpurie din subordinea DETS sectorul 

Centru. Din 10 instituții de învățământ preuniversitar, 100% din blocuri alimentare 

sunt asigurate cu apă caldă. 

 

De asemenea, în vederea sporirii gradului de siguranță a copiilor în cadrul 

activităților în aer liber, au fost executate lucrările de amenagare a teritoriului, 

reconstrucția și renovarea pavilioanelor (demolate – 2 (IET nr.7 și IET nr. 156), 

construite noi – 5 pavilioane (IET nr.7 (1), IET nr.156 (1), Iet nr.60 (1), IET nr.133 

(2)), reparația căiloc de acces (scărilor) și a gardului (IET nr.6, IET nr.7, IET nr.23, 

IET nr.60, IET nr.92, IET nr.156, IET nr.175, școala auxiliară nr.5).   

Renovarea și construcția pavilioanelor noi pe terenurile de joacă din cadrul 

instituțiilor de educație timpurie constituie o prioritate și pentru anul 2021. După 

evaluările preventive, pentru IET din sectorul Centru este necesar de construit 86 de 

pavilioane noi, iar 48 de pavilioane necesită a fi renovate.  

 

În scopul creării condițiilor optime pentru studii și educație prin dotarea 

instituțiilor de învățământ cu mobilierul și tehnica de calcul  necesare s-a realizat: 

- dotarea instituțiilor de învățământ cu tehnica de calcul (65 

calculatoare, 100 modeme, 5 imprimane, 2 seturi de table interactive cu 

vidioproiectoare, web-camare), suma alocată – 725 699,00 lei; 

- dotarea instituțiilor de educație timpurie cu mobilier (dulapuri, mese, 

scaune, paturi) (suma alocată – 864 181,00 lei) și inventar moale (saltele, perne, 

plapume ect) (suma alocată – 381 310,00 lei); 

- dotarea cu mobilier (bănci și scaune) a instituțiilor de învățământ 

preuniversitar: LT ”C. Sibirschi”, LT ”N. Sulac”, Gimnaziul nr.7, Gimnaziul nr.53, 

LT ”V. Lupu”, Liceul Tehnologic, Gimnaziul –internat nr.3, Școala auxiliară nr. 7; 

- dotarea blocurilor alimentare ale instituțiilor de educație timpurie cu 

utilaj tehnologic și electrocasnice (suma alocată – 239 875, 00 lei). 

 

Ținând cont de condițiile speciale de activitate, în scopul evitării infectării și 

răspîndirii COVID-19 în rândul copiilor și angajaților din instituțiile de învațământ 

general din sector, în perioada 01.03.-01.09.2020, DETS sectorul Centru a 

achiziționat și a asigurat dotarea instituțiilor de învățămînt subordonate cu bunuri 
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materiale speciale (dezinfectanți, măști, mănuși, termonetre, lămpi bactericide ect)  

în suma totală de 3 089 326,76 lei, inclusiv:  

- instituțiile de educație timpurie – 1 659 490,84 lei; 

- instituțiile de învățământ preunivesrsitar – 1 370 864,92 lei; 

- instituțiile de învățământ extrașcolar – 58 971,00 lei. 

 

În același context, pentru asigurarea condițiilor sanitare cuvinite în instituțiile 

de învățământ general,  au fost procurate și repartizate între instituțiile 

subordonate DETS sectorul Centru produse sanitaro-igienice (detergent de spălat, 

praf de curățat suprafețe, hîrtie igienică,  șervețele de hîtrie ect), suma alocată în 

acest sens fiind de 855 000,00 lei.   

 

În vederea asigurării cu apă potabilă calitativă a copiilor, în cadrul timpului 

petrecut de aceștea în instituțiile de educație timpurie, prin Dispoziția Primarului 

General nr. 508-d din 23.09.2020,  a fost aprobată alocarea mijloacelor bănești în 

sumă de 351,4 mii lei, în scopul procurării pompelor de apă și asigurarea  cu apă 

potabilă a copiilor din IET din sectorul Centru (4 196 copii) în perioada octombrie-

decembrie 2020.   

Apa potabilă pentru copiii din grădinițe, a fost livrată de la începutul lunii 

octombrie. E de menționat că apa în instituțiile de educație timpurie a fost livrată în 

butelii pentru fiecare grupă separat. 

Asigurarea copiilor din toate IET din sector cu apă potabilă rămâne 

prioritate și pentru anul 2021. 

 

Referitor la organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de 

învățământ general din subordine, este de remarcat că în anul 2020 a fost   

asigurată alimentația pentru cca 4000 de copii din IET, iar 2420 elevi din instituții 

de învățământ general au beneficiat de o alimentație gratuită.  

Alimentația în instituțiile de învățământ primar şi secundar s-a organizat 

în baza deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/7 din 26.12.2019 ,,Privind 

Normele financiare prognozate pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile 

de învâțmânt preșcolar, special și secundar general pe anul 2020”. 

În semestrul I al anului 2020 de alimentație gratuită au beneficiat: 

     - 1771 elevi din clasele a I-IV a asigurați cu dejun cald - 13,65 lei (surse 

din bugetul de stat    10,80 lei, mijloace prevâzute din bugetul municipal - 2,85 lei); 

    - 245 elevi din clasele  V-IX din familii social-defavorizate, asigurați cu 

dejun cald – 13,65 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal);  

-  344 elevi din grupele cu program prelungit  cu prânz  gratuit la prețul de 

23,00 lei ( 10,80 lei surse din bugetul de stat, 12,20 lei mijloace prevâzute din 

bugetul municipal);  
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 -  50 elevi domiciliați din Gimnaziul-internat nr.3 au beneficiat de alimentație 

gratuită de 4 ori pe zi în valoare de 51,50 lei/zi (surse din bugetul de stat - 34,50Iei, 

mijloace prevăzute din bugetul municipal -17,00 lei); 77 elevi comunitari –de micul 

dejun; 

  - 23 elevi domiciliați  din Școala auxiliară- internat nr.5 a fost asigurați cu 

alimentație de 4 ori pe zi în valoare de 51,50 lei/ zi; 29 elevi nedomiciliați din aceiași 

instituție - asigurați cu alimentație de 3 ori pe zi în sumă de 44,60  lei/zi (surse din 

bugetul de stat - 30,60 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal - 14,00 lei); 

    - 147 elevi în instituțiille de învățământ special (Școala auxiliară nr.7 și 

Liceul Teoretic cu  profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă)  - la norma 

financiară de 28,10 lei/zi  (surse din bugetul de stat - 26,30 lei, mijloace prevăzute 

din bugetul municipal - 1,80 lei); 

     - 2 elevi din Gimnaziul nr.53, care au  suportat TBC, asigurați cu micul 

dejun și prânz - 23,00 lei/zi (surse din bugetul de stat - 10,80 lei, mijloace prevăzute 

din bugetul municipal - 12,20 lei); 

În semestrul II al anului 2020 de alimentație gratuită au beneficiat: 

1827elevi din clasele a I-IV-a; 

245 elevi din clasele a V-IX-a;  

38 elevi din grupele cu program prelungit  

În instituțiille de tip internat: 

Gimnaziul-internat nr.3: 

- 38 elevi domiciliați   de 4 ori pe zi în valoare de 51,50 lei/zi; 70 elevi 

comunitari (din clasele I-IX) din aceiași instituție  - cu dejun gratiut  în valoare 

de 13,65 lei/zi; 

Școala auxiliară- internat nr.5: 

- 25 elevi domiciliați  din Școala auxiliară- internat nr.5 se alimentează de 4 

ori pe zi în valoare de 51,50 lei/ zi; 

23 elevi nedomiciliați - de 3 ori pe zi în sumă de 44,60  lei/zi; 

În instituțiille de învățământ special: 

o 146 elevi Școala auxiliară nr.7 și Liceul Teoretic cu  profil tehnologic 

pentru copii cu vedere slabă din se alimentează la norma finaciară de 

28,10 lei/zi (3 mese tradiționale pe zi);  

o 2 elevi din Gimnaziul nr.53 care au suportat TBC, -  cu micul dejun 

(13,65 lei/zi). 

 

           În anul 2020 pentru instituţiile de învățământ secundar general au fost 

aprobate credite financiare la capitolul ,,Alimentaţia” în sumă  de 4165352.60 mii 

lei . Creditele financiare au fost repartizate pe instituţii lunar, conform numărului de 

elevi şi normelor băneşti alocate pentru alimentaţia unui elev pentru perioada 

01.01.2020- 31.12.2020. 
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În anul 2020, alimentația elevilor din instituţiile de învățământ secundar 

general a fost asigurată de Întreprinderea Municipală ,,Piața Centrală”, fiind numită 

câștigător în urma Licitaţiei Publice nr.21016753 din 24.01.2020. 

Alimentaţia în instituţiile de educaţie timpurie a fost organizată conform 

ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 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” ,  

Meniului model iarna - primăvară, vară - toamnă 2020, coordonat cu CSP 

mun. Chişinău, în baza deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/7 din 26.12 

privind normele financiare, stabilite pentru alimentația unui copil/zi  

Odată cu majorarea normei bănești până la 31,65 lei pe parcursul anului s-a 

observat  tendința atingerii normelor naturale, recomandate de Ministerul Sănătăţii. 

Ameliorarea statutului nutriţional al copiilor s-a reușit prin includerea  mai multor  

fructe și legume în  Meniul zilnic al copiilor. S-a optat pentru o gama de produse 

care să corespundă  vârstei copiilor și care să  asigure substanţele nutritive necesare 

creşterii, dezvoltării şi funcţionării normale a organismului copiilor. În meniul  

model sezonier a fost pus accentul pe vitaminizarea bucatelor, salatelor din legume, 

sfeclă roșie și morcov, rădăcină de țelină, tulpină de țelină, conopidă, brocoli; bostan, 

dovlecei, chiperi dulci, roșii proaspete, castraveți, vânătă, fasole verde, linte; 

compotului din fructe proaspete; mure, fructe de pădure, mere, banane, portocale, 

lămâie, srugurii, prune, pere; semințe de susan, semințe de floarea soarelui, 

scorțișoară, etc. Meniurile  au avut un asortiment variat de produse  calorice: peşte, 

file de pește, carne de bovină,  piept de pui, carne de găină,  etc. 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 – fructe.              

În luna septembrie 2020 s-a încheiat contract pentru o varietate a legumelor și 

fructelor de sezon. Conform meniului zilnic pe parcursul anului copii au servit : 

Luni – brînză de vaci, lactate, ou dietic, file din 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 săptămână.   

 

În scopul implementării prevederilor actelor legislative şi normative, care 

reglementează alimentaţia copiilor, în scopul îmbunătățirii calității şi excluderii 

riscurilor în organizarea alimentaţiei,  asigurării dreptului copiilor/elevilor la o 

nutriţie sănătoasă, Comisia de control a alimentaţiei copiilor /elevilor, contabilii 

secției de evidență a produselor  alimentare au evaluat sistematic pe parcursul 
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anului procesul de alimentație în grădinițe și instituțiile de învățământ secundar 

general. Astfel în perioada de referință au fost efectuate: 

- 123 controale în grădinițe  

- 64 controale în   instituțiile de învățământ secundar general 

De menționat faptul, că în cadrul controalelor efectuate  n-au fost constatate 

încălcări ce țin de siguranța și calitatea produselor alimentare pentru copii/elevi din 

partea furnizorilor, conducătorilor instituțiilor de educație timpurie și de învățământ 

secundar general din subordine, persoanelor responsabile de recepționarea 

produselor alimentare, n-au fost înregistrate cazuri de achiziționare de produse 

alimentare neconforme. În toate instituţiile de învățământ s-au respectat normele  

sanitaro-igienice pentru alimentaţia copiilor; cantinele au fost asigurate cu necesarul 

de veselă, mobilier, detergenţi, dezinfectant, dozatoarele - permanent asigurate cu 

săpun lichid.  

În condițiile pandemiei și ținând cont de recomandările privind prevenirea 

iinfecției cu COVID -19, personalul blocurilor alimentare a fost asigurat cu 

echipamente de protecție (viziere, halate, mănuși, măști, bahile, soluții 

dezinfectante). Blocurile alimentareau fost asigurate cu produse sanitaro- igienice în 

cantitățile necesare.   

În toate instituţiile utilajul tehnologic şi şi frigorific este în stare funcţională 

 

Începînd cu 01 ianuarie 2021, alimentația în instituțiile de învățământ 

secundar  se organizează prin prestarea serviciilor de alimentaţie de către agentulul 

economic privat ,,Pontem.X SRL”, care a fost desemnat cîștigător în urma Licitaţiei 

Publice nr.21030215 din 11.12.2020, perioada prestării serviciilor fiind  01.01.2021- 

31.12.2021. 

Menționăm că, procedura de achiziție publică nr.MD-1604927186798 a fost 

inițiată la dată de 09.11.2020, prin intermediul platformei Mtender, achiziții.md. La 

data de 15.12.2020 a avut loc licitația publică, la care a participat un singur agent 

economic SRL ”PONTEM.X”. În urma evaluarii a pachetului de documente de către 

grupul de lucru a DETS sectorului Centru, n-au fost depistate abateri de la caietul de 

sarcini publicat. Astfel, la data de 21.12.2020 prin scrisoare nr.02-20/499, agentul 

economic a fost informat despre rezultatele evaluări. 

Conform documentelor prezentate de către SRL ”PONTEM.X”, compania 

activează în baza unui acord de asociere cu UAB PONTEM cu sediul în Republica 

Lituania, or.Vilnius. Compania și-a început activitatea în Republica Moldova în 

anul 2019 și a prestat servicii de alimentație și catering în mai multe instituții 

similare: Instituția Publică Gimnaziul Ratuș; Direcția de Învățământ Consiliul 

Raional Strășeni; CCF Moldova Copil; AO Părinți Solidari. 
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Ținint cont de faptul că, pentru prima dată serviciile alimentare sânt prestate 

de către un agent economic privat, DETS sectorul Centru va ține calitatea serviciilor 

prestate de către SRL ”PONTEM.X” în prisma atenției deosibite. 

 

În vederea asigurării transparenței informaționale, pe parcursul anului pe 

pagina web oficială  a DETS  sectorul  Centru (http://detscentru.md/) s-au plasat 

514 comunicate și informații, republicate pe pagina pe facebook.com a Direcției și  

pe site-le oficiale ale instituțiilor de învățământ general din subordine.  

Cele mai relevante publicații la compartimentele ”Noutăți”, ”Bugetul 2020”, 

”Cheltuieli”, ”Instituții”, În atenția  părinților”, ș.a. au fost: 

 Rapoarte lunare privind executarea bugetului conform clasificatiei 

economice publicate; 

 Buget transparent;  

 Note informative privind pregătirea instituțiilor către noul an de studii 

 Executarea Foii de Titlu 2020, a lucrărilor de reparație suplimentare; 

 Dotarea instituțiilor din subordine cu bunuri materiale. Asigurarea 

instituțiilor cu produse sanitaro-igienice și echipamente de protecție pentru 

prevenirea infecției cu COVID -19; 

 Organizarea alimentației copiilor/elevilor; 

 Suport informativ pentru comunitatea cadrelor didactice, părinților, 

elevilor privind : 

-  măsurile de protecție în condițiile pandemiei COVID -19; 

- funcționarea instituțiilor din subordine în condițiile pandemiei; 

-  organizarea procesului educațional on-line în condițiile situației 

pandemice; 

 Publicarea Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinarede Sănătate 

Publică, Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, 

circularelor și ordinelor MECC, circularelor, comunicatelor și ordinelor DGETS în 

contextul pandemiei COVID -19; 

 Evenimente și acțiuni cotidiene relevante din instituțiile din subordine: 

comunicate și informații, etc.  

Prin intermediului paginii web oficiale au fost aduse la cunoștința 

conducătorilor ordinele DGETS, DETS, anunțuri pentru participare la licitații 

privind achiziționarea de servicii și produse alimentare, circulare ș.a. 

 

Întru gestionarea activității DETS sectorul Centru, pe parcursul anului de 

gestiune au fost emise 312 de acte administrative (ordine), inclusiv: 

Ordine aferente activității de bază – 120 acte; 

Ordine de personal – 192 acte. 
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Pe parcursul anului 2020 de către DETS sectorul Centru au fost examinate 

1161 de demersuri, inclusiv: 584 demersuri din instituțiile de învățățământ din 

subordine și  577 documente recepționate din diferite instanțe. 

În cadrul activității, au fost sistematizate informațiile, date, rapoarte,  

întocmite și expediate scrisori după cum urmează:  
Scrisori, demersuri ( corespondență de ieșire)                               507 documente                                       

Direcția generală educație, tineret și sport sectorul Centru          115 documente   

Primăria mun. Chișinău, Pretura sectorului Centru                        21 documente 

Pretura sectorului Centru                                                                 22 documente 

Ministerul Finanțelor, Direcția Generală Finanțe                             90 documente 

În alte instanțe                                                                                259 documente 

 

OBIECTIVELE 

DETS sectorul Centru pentru anul 2021 
 

 Gestionarea eficientă a bugetului alocat instituțiilor din subordine de 

Consiliul municipal Chișinău pentru anul 2021; 

 Organizarea calitativă a procesului de alimentație a copiilor  în 

instituții; 

 Asigurarea instituțiilor de învățământ din subordine cu bunuri materiale 

pentru buna funcționare; 

 Dezvoltarea infrastructurii şcolare şi a  bazei tehnico-materiale; 

 Renovarea și construcția pavilioanelor noi pe terenurile de joacă din 

cadrul instituțiilor de educație timpurie;  

 Reparația căilor de acces la instituțiile de învățământ din subordine; 

 Dotarea instutuțiilor cu tehnica digitală necesară în vederea asigurării 

procesului de învățământ la distanță;  

 Asigurarea cu utilaj tehnologic a instituțiilor din subordine; 

 Dotarea cu mobilier a instituțiilor din subordine; 

 Aprovizionarea cu produse sanitaro-igienice a instituțiilor din 

subordine; 

 Aprovizionarea cu medicamente a instituțiilor din subordine; 

 Asigurarea transparenţei decizionale; 

 Controlul asupra integrităţii bunurilor, stabilirea existenţei efective a 

mijloacelor fixe, terenurilor, activelor nemateriale, stocurilor de mărfuri şi materiale, 

produselor alimenatre, volumului producţiei în curs de execuţie; 

 Respectarea de către gestionari a modului stabilit de legislaţia în 

vigoare şi evidenţa contabilă al acestora; 
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 Verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor de 

mărfuri şi materiale, precum şi a regulilor de întreţinere şi exploatare a maşinilor, 

utilajelor şi a altor mijloace fixe; 

 Verificarea realităţii valorii de bilanț a activelor pe termen lung, 

stocurilor de mărfuri şi materiale, produselor alimentarei în curs de execuţie şi altor 

posturi de bilanţ; 

 Promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat. 

 

 

 

 

 


