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Sinteza activităţii Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Centru pentru perioada 

22-26 martie 2021 

Statutul sarcinilor, 

acțiunilor 

programate şi 

realizate pentru 

săptămâna 

precedentă 

22-26 martie 2021 

Indicatori de produs / rezultat 

 

 

Sarcinile 

/acţiunile 

planificate 

pentru 

săptămâna 29 

martie -  02 

aprilie 2021 

Riscuri / 

probleme 

  

Note 

 

  

Partea I. Raportul sistematizat de activitate a subdiviziunilor DETS sectorul Centru pentru perioada 22-26 martie 2021 

Cabinetul Șefului DETS 

Ședințe operative  

Au avut loc: 

• ședința operativă săptămânală cu șefii 

(reprezentanții) subdiviziunilor structurale ale DETS 

sectorul Centru (subiecte discutate: realizările obținute și 

planul de activitate pentru săptămâna curentă). 

   

Asigurarea 

procesului de 

transparență: 

publicarea pe pagina 

oficială WEB a 

DETS a 

informaţiilor 

relevante, inclusiv a 

informaţiilor privind 

executarea 

cheltuielilor curente 

şi a bunurilor 

Întru asigurarea transparenței informaționale a activității 

DETS sectorul Centru, în perioada de referință s-au plasat: 

✓ 387 comunicate și informații  - pe site-ul DETS și pe 

site-le oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar 

general din subordine (în special: 

- Ordine și Hotărâri cu privire la organizarea procesului 

educațional în învățământul primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar la distanță începând cu 22 martie; 

- Monitorizarea procesului de alimentație în IET din 

sectorul Centru; 

- Monitorizarea procesului de desfășurare a salubrizării 

teritoriilor instituțiilor subordinate; 

Plasarea pe 

pagina web 

oficială a DETS 

a informaţiilor 

privind acţiunile 

realizate 

 

La control, 

proces 

continuu 
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materiale - Repartizarea stațiilor de dezinfectare a mâinilor în 

instituțiile subordinate;  

- Dotări și reparații a instituțiilor de învățământ 

subordonate). 

✓ 41 - publicații (reposturi)  - pe pagina facebook a DETS 

Centru.  

În total –  428 publicații. 

Informațiile plasate pe pagina oficială a DETS sectorul Centru 

au fost plasate și în rețeaua de socializare facebook.com. 

Întocmirea Sintezei 

activităţii DETS 

pentru perioada de 

raportare 

 

A fost întocmită Sinteza activităţii DETS pentru perioada 22-26 

martie 2021. 

Întocmirea 

Sintezei 

activităţii DETS 

pentru perioada 

de raportare 

Probleme 

tehnice 

La control, 

preces 

săptămânal 

Elaborarea 

Planurilor/ 

Rapoartelor de 

activitate 

A fost elaborat, precizat și prezentat DGETS Planul de activitate 

al DETS sectorul Centru pentru luna aprilie 2021 (Acțiuni 

prioritare de activitate ale DETS sectorul Centru preconizate 

pentru luna aprilie 2021). 

  
Realizat 

 

Documentarea 

proceselor 

administrative 

Ordine emise – 4; 

Scrisori, demersuri recepționate - 24; 

Scrisori expediate –24. 

 

Recepționarea 

scrisorilor, 

demersurilor, 

ordinilor; 

Expedierea 

răspunsului la 

scrisori; 

Înregistrarea  

ordinelor emise 

 

La control, 

proces 

continuu 

Achiziții publice 

Inițierea Pentru asigurarea copiilor din IET sectorul Centru cu apă   La control 
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procedurilor potabilă, la data de 05 martie 2021 a fost încheiat contractul de 

mică valoare cu nr.13-21/B, în sumă de 99953.00 lei cu ”CC 

Aquatrade” SRL. Astfel, 24 instituții de educație timpurie din 

subordinea DETS sectorul Centru, cu 4183 copii, sunt asigurate 

cu apă potabilă.  

Totodată, a fost publicată o nouă procedură de licitație, 

privind achiziționarea apei potabile necesare instituțiilor de 

educație timurie (în valoarea de 266,666 mii lei),  cu efectuarea 

schimbărilor în caietului de sarcini, care va avea loc la data de 

02.04.2021. 

 

La data de 31.03.2021 va avea loc procedura de achiziție 

publică privind achiziționarea: Lucrări de reparație la 5 instituții 

din subordinea DETS Centru (Grădinița nr. 15; Grădinița nr.6; 

Grădinița nr.210, Grădinița nr.175; Grădinița nr.8). 

La data de 02.04.2021 va avea loc procedura de achiziție 

publică privind achiziționarea: Lucrări de reparație la 7 instituții 

din subordinea DETS Centru (Grădinița nr. 5, Grădinița nr.59, 

Grădinița nr.125, Grădinița nr.227, Grădinița nr.92; Grădinița 

nr.73; Grădinița nr.23). 

Alte activități 

1. Evaluarea procedurii de achiziție privind achiziționarea 

produselor igienice necesare instituțiilor de educație 

timpurie. 

2. Evaluarea procedurii de achiziție piblică privind 

achiziționarea: Serviciilor de măsurări la instalațiile 

electrice, Faza - 0 și lichidarea neajunsurilor depistate, 

la instituții din subordinea DETS Centru. 

  La control 

Secția economie și planificare bugetară 
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Propuneri la 

proiectul de ordin 

al MECC cu privire 

la aprobare 

normelor de 

personal din 

instituțiile de 

învățământ primar, 

gimnazial și liceal. 

Au fost pregătite și prezentate propuneri privind păstrarea 

unităților de director adjunct pe instruire și educație, conducător 

de cerc, secretar și calculator (statist) în instituțiile respective, 

după statele de personal actualmente. 

Elaborarea 

statelor de 

personal 

preventive în 

bază ordinului 

aprobat de către 

MECC 

 La control 

Elaborarea 

efectivului-limita  

de personal pentru 

Contabilitatea 

centralizată din 

sector 

Elaborarea efectivului-limita de personal pentru contabilitatea 

centralizată în bază Deciziei CMC nr.17/10 din 06.10.2020. 

Determinarea numărului de unități în funcție de numărul de 

instituții, clase, grupe de grădinițe, sumă totală a bugetului 

aprobat, inclusiv venituri colectate. Repartizarea statelor pe 

subdiviziuni de direcția. 

Prezentarea 

Statelor de 

personal la 

DGETS 

conform 

termenului 

stabilit  

  

Primirea și 

verificarea 

schimbărilor în  

Listele de tarifare  

Primirea și verificarea modificărilor în Listele de tarifare 

efectuate în luna martie 2021. Atribuirea claselor de salarizare în 

dependență de funcția ocupată, vechimea în muncă, gradul 

didactic, categoria de calificare, etc. la personal nou angajat. 

Verificarea ordinelor de angajare sau modificare a sarcinii 

didactice/nondidactice 

Primirea și veri-

ficarea schimbă-

rilor în  Listele 

de tarifare 

efectuate în luna 

curentă 

 

 
La control 

Modificarea 

bugetului aprobat 

în baza demersurilor 

instituțiilor și din 

necesitățile de 

serviciu 

Efectuarea modificărilor nr.24 - 27 privind redistribuirea 

mijloacelor financiare între articole de cheltuieli, necesare 

suplimentar pentru activitatea financiară eficientă a instituțiilor 

din subordinea DETS sectorul Centru. Completarea tabelelor 

necesare la nivel de K2, K4, prezentarea la DGF, dezagregarea 

la nivel de K6 în program FMIS.  

Efectuarea 

modificărilor la  

buget după 

necesitățile de 

serviciu 

 La control 
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Elaborarea 

Rapoartelor 

statistice 

Pregătirea datelor necesare pentru CS trimestrială M-1 

”Câștigurile salariale” pentru trimestrul I anul 2021; CS anuală 

1-inf ”Situația privind informatizare și conexiunea la 

internet”; CS anuală 1-BE ”Balanța energetică”,  completarea 

formularelor necesare. 

Elaborarea 

Rapoartelor 

statistice  

 La control 

Secția de evidență și retribuire a muncii 

Efectuarea 

calculelor salariale, 

concediilor 

medicale pe luna 

martie 2021. 

Calcularea 

compensațiilor 

bănești în marime 

de 70 lei pentru 

transport public 

pentru luna martie 

2021. 

S-au calculat compensațiile bănești de 70 lei pentru transportul 

public destinate cadrelor didactice, pe luna martie 2021, pentru 

685 persoane. 

S-au calcucat concediile medicale pentru 76 persoane  

S-a calculat salariu pe luna martie 2021 pentru 1264 persoane. 

De finișat 

calcularea 

salariului, 

concediilor 

medicale și 

compensațiilor 

bănești în marime 

de 70 lei pentru 

transport public 

pentru luna 

martie   

 La control 

Efectuarea 

recalculului 

S-a efectuat  recalculul penru 2 persoane din Gimnaziul Nr.7,  

din motivul prezentării anterioare de către instituția a datelor 

eronate. 

 

De tapat listele de 

calcul, calculul la 

certificate 

medicale și 

concediile, 

bonurile de calcul 

și rețineri pe  

fiecare angajat și 

registrele pentru 

transfer la card 

bancar. 
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De transmis 

datele în casierie 

pentru a fi 

prezentate la 

Trezorărie de Stat 

Conturile analitice 

S-au efectuat modificările nomenclatorilor în baza de date  1C 

și operațiunele de corectare la conturile analitice 519430, 

519450, 519470, 519440. 

  La control 

Eliberarea 

diferitelor certificate 

la solicitarea 

angajaților 

Au fost eliberat 11 certificate, la solicitarea angajaților 

Eliberarea 

diferitor 

certificate la 

solicitarea 

angajaților 

  

Prezentarea Dărilor 

de seamă la 

Serviciul fiscal și 

CNAS 

Au fost întocmite și prezentate corectarile Dărei de seamă 

forma IPC21 pentru luna ianuarie 2021 pentru 3 persoane, 

pentru luna februarie 2021 - pentru 5 persoane și pentru mai 

2016 - pentru 1 persoană. 

 

   

Consultație 

 Au fost oferite consultații (prin telefon și prin intermediul 

aplicației Viber) la întrebările apărute la conducătorii 

instituțiilor subordonate. 

   

Secția evidența bunurilor materiale 

Întocmirea și 

perfectarea Dărilor 

de seamă pentru 

luna martie 

S-a efectuat recepționarea și introducerea în formă electronică a  

Dării de seamă lunare pe 3 instituții subordonate (IET nr.226, 

LT”M.Koțiubinschi”, LT”C.Sibirschi”). 

Primirea și 

introducerea în 

formă electonică 

a  Dării de 

seamă pe luna 

martie. 

 Realizat 
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Transparența 

bugetare 

 

A fost sistematizată informația pentru asigurarea transparenței 

bugetare pentru trimestru I anul 2021,  pe fiecarea instituția de 

învățământ subordonată 

 

  Realizat 

Alte activități 

S-a efectuat control înopinat asupra evidenței corecte a 

produselor sanitaro-igienice în IET nr.227. 

S-a realizat:  

- Verificarea fișelor mijloacelor fixe și imprimarea noilor 

fișe pentru MF primite în anul 2020; 

- Repartizarea Stațiilor de dezinfectare pentru toate 

instituțiile subordonate; 

- Emiterea facturilor-comandă pentru inventarul repartizat; 

- Completarea notei informativă cu privire la dotarea 

instituțiilor educație timpurie cu utilaj tehnologic (pentru 

blocul alimentar) pe parcursul anului de studii 2020-2021. 

Repartizarea 

inventarului 

gospodăresc 

(cratițe, căldări, 

urne cu pedală, 

conteinere ect ). 

 Realizat 

Secția evidența alimentației copiilor 

Evidența contabilă a 

produselor 

alimentare livrate, 

monitorizarea 

executării de către 

agenți economici a 

contractelor de 

livrare a produselor, 

1. Primirea și prelucrarea meniurilor și facturilor din toate 

instituțiile preșcolare și întroducerea datelor în programa 1C 

(pentru 24 de  instituții); 

2. Verificarea respectării meniului, respectării gramajului 

porțiilor, numărului de copii (pentru 24 instituții); 

3.Verificarea corespunderii meniului de repartiție  meniului 

model iarna-primăvară a anului 2021 (pentru 24 instituții 

educație timpurie și 13 instuții general secundar). 

 

Probleme 

tehnice în 

programul 1-

C 

La control 
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ținerea la control a 

stocurilor 

produselor 

alimentare în 

depozitele IET, 

privind calitatea, 

condițiile de 

păstrare, termenul 

de valabilitate  etc. 

4. Primirea și prelucrarea Dărilor de seamă pentru alimentația 

elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar (pentru 13 

instituții); 

5. Întocmirea Dării de seama pe surse (Sursa 0 + Sursa NV). 

Calcularea normelor financeare de facto pentru alimentația 

copiilor, elevilor a instituțiilor de învământ generalpe surse 

(sursa 0 + sursa NV). Calcularea și verificarea normelor naturale 

și financeare pentru un copil pe zi (pentru 13 instituții); 

6. Verificarea normelor financiare și naturale, întroducerea 

facturilor fiscale în programa 1C. Verificarea și contrapunerea 

cu agentul economic „Pontem X” SRL (pentru 13 instituții); 

7. Evidența soldurilor la contracte cu privire la produsele 

alimentare. Evidența prețurilor pentru fiecare produs alimentar la 

contractele încheiate cu agenții economici. Calcularea soldurilor 

la produsele alimentare, pentru 14 agenți economici; 

8. Colectarea informației din toate instituțiile preșcolare, 

cantitatea de produse alimentare necesară pentru alimentația 

copiilor pentru o săptămână, conform numărului de copii și 

normei naturale pe zi pentru un copil (pentru 24 instituții).  

9. Prezentarea informației privind produsele alimentare solicitate 

de către instituțiile preșcolare către agenții economici, pentru a 

asigura livrarea produselor alimentare în instituțiile preșcolare 

din sector (pentru 13 agenți economici). 

Monitorizarea 

organizării 

alimentației copiilor 

în instituțiile de 

educație timpurie 

subordinate  

Alimentația copiilor în IET se efectuează conform 

meniului-model pentru copiii din instituțiile de educație timpurie 

pentru anul 2021 sezon iarnă - primăvară, coordonat de către 

CSP mun.Chiținău și aprobat de Șef adjunct DGETS 

mun.Chișinău din data 29.01.2020.  

Conform situației la data de 24.03.2021 în sector activează 

23 IET (cu 4144 copii înscriși în liste). În perioada de referință, 

Monitorizarea 

contunuă a 

alimentației 

elevilor în 

instituțiile de 

învățământ 

secundar general 

 La control 
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s-au alimentat 2727 copii – 65,8%. 

Produsele alimentare în instituții de educație timpurie din 

setorul Centru se livrează de către 14 agenți economici.  

Pe parcursul săptămânii curente angajaţii DETS sectorul 

Centru au desfăşurat controale în teritoriu (în 3 instituții) 

vizând organizarea alimentaţiei în instituțiile de educație 

timpurie (IET nr. 12, IET nr.78, IET nr.55). 

În rezultatul evaluării pe teren au fost constatate 

următoarele: 

• În toate instituţiile preşcolare supuse controlului s-

au confirmat dispunerea de meniurile-modele pentru copiii din 

instituțiile de educație timpurie pentru anul 2020-2021 sezon 

iarnă–primăvară.   

• Meniurile zilei sunt alcătuite, confom normelor 

naturale și financiare, întocmite în 2 exemplare, semnate de către 

magazioner, bucătar, asistentă medicală şi aprobat de către 

directorul instituţiei.    

• În instituţiile supuse controlului, s-au depistat  

încălcări în aplicare Hotărârei nr.722 privind organizarea 

alimentației copiilor (nu se respectă recepționarea produselor 

alimentare). 

• Livrarea produselor alimentare se desfășoară 

conform contractelor de achiziții.  

• Produsele alimentare sunt livrate în instituții 

conform cerererii prealabile a magazionerului, acestea 

corespund indicatorilor de calitate, inofensivitate și etichetare 

prevăzuți de legislația sanitară și pentru siguranța alimentelor. 

• Produsele alimentare se eliberează de la depozit la 

blocul alimentar conform meniului zilnic. 

Probleme atestate privind livrarea produselor 
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alimentare: 

La data 22.03.2021, agentul economic SRL ,,Nipetgal” nu 

a livrat deplin comanda la ardei gras, brocoli, conopidă, a 

micșorat cantitățile la unile din instuții. Peșteli a fost livrat o 

singură dată pe dată de 24.03.2021. Calitatea roșiilor livrată de 

SRL ,,Nipetgal” proaspete este suspectă: au un aspect și un gust 

prost. 

Măsuri întreprinse: 

1. Agentul economic SRL ,,Nipetgal”  a fost atenționat 

prin telefon, privind necesitatea respectării stricte a prevederilor 

contractului.   

2. Conducătorii instituțiilor de educație timpurie (IET nr. 

12, IET nr.78, IET nr.55) au fost atenționate și avertizate despre 

necesitatea respectării Hotărârii Guvernului nr.722 din 18 iulie 

2018 și a întocmirei comenzilor la produsele alimentare în 

corespundere cu necesitățile de consum a instituției.  

Alimentația copiilor din cadrul instituției de educație 

timpurie (24 de copii) a școalii primare nr.88, or Codru este 

organizată prin presterea serviciilor de alimentație de către 

agentulul economic ,,Pontem.X” SRL, cu norma financiară în 

sumă de 29,25 lei/zi. 

Monitorizarea 

organizării 

alimentației elevilor 

în instituțiile de 

învățământ primar, 

gimnazial, liceal, 

școli auxiliare, tip 

internat   

Alimentația elevilor în instituțiile de învățământ 

primar, gimnazial, liceal, școli auxiliare, tip internat  se 

efectuează conform meniului model iarnă – primăvară pentru 

anul  2021, coordonat de către Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică și aprobat de către Directorul companiei 

,,Pontem.X,, SRL, Ordinului nr.224 din 22.03.2021 al DGETS 

cu privire la organizarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ general începând cu 22.03.2021.  

DETS sectorul Centru a solicit ca prestatorul de servicii 
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alimentare să coordoneze cu CSP componența pachetelor pentru 

alimentația elevilor. Pe data de 12.03.2021 a fost coordonat cu 

ANSP asortimentul produselor alimentare admise pentru 

organizarea alimentației la pachet de către ,,Pontem.X,, SRL. 

 

 În perioada 22.03.2021 – 26.03.2021 alimentația se 

organizată prin prepararea produselor finite, sub două forme:  

1. produs finit cald la instituțiile de învățământ 

special (trei mese și patru mese) pentru 4 instituții (Școala 

auxiliară nr.7, Gimnaziul - internat nr.3, Școala auxiliară - 

internat nr. 5, Liceul Tehnologic) - 149 elevi; 

2. produs finit la pachet pentru elevii din clasa I-IX 

pentru 9 instituții (LT”Titu Maiorescu”, LT”Vasile Lupu”, 

LT”M. Koțiubinschi”, Gimnaziu nr.7, Gimnaziu nr.53, 

LT”Acad.C.Sibirschi”, LTPA”N.Sulac”,  Gimnaziul - internat 

nr. 3, scoala 88) - 430 elevi. 

   Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 

2660 elevi.  

În perioada de raportare s-a organizat alimentația 

gratuită pentru 620 elevi, inclusiv: 

- clasa I-IV – 10 elevi, pentru dejun gratuit la pachet 

(13,65 lei); 

- clasa I-IV- 181 elevi, pentru dejun și prînz gratuit la 

pachet (28,00 lei); 

- clasa V-IX- 239 elevi, pentru dejun gratuit la pachet 

(13,65 lei); 

- școlile auxiliare – 190 elevi, cu produs finit cald 

(trei mese -128 elevi și patru mese -62 elevi). 

    În toate instituțiile preuniversitare utilajul tehnologic și 

frigorific este în stare de funcționare.     
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Secția evidența achitării plăților părintești 

Calcularea bonurilor 

de plată pentru 

alimentație din 

extrasele bancare 

pentru luna martie 

2021. 

Prelucrarea extraselor bancare  pe 15-22 martie 2021, luate în 

calcul pe IET, pe fiecare cod numerar a copilului (plata  

părinților achitată la banci comerciale pentru alimentația 

copiilor, în sumă de 220 485,0 lei). 

 

 

Prelucrare 

extraselor 

bancare pe luna 

martie 2021 

Probleme 

tehnice la 

imprimarea 

documentației 

La 

control 

Efectuarea 

sondajului telefonic 

în vederea 

acumulării datelor 

frecvenței copiilor 

sămpămânal, 

privind 

morbiditatea. 

Control efectua.t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma sondajului telefonic a tuturor instituțiilor de educație 

timpurie din sector, efectuat pe data de 24.03.2021, s-au atestat 

următoarele. 

În instituțiile preșcolare din sectorul Centru  sunt înscriși în liste 

4144 copii cu 173 grupe funcționale. 

La moment în sector funcționează 183 de grupe (din 208 

planificate). 

Nu  activează, la data de 24.03.2021, 16 grupe la următoarele  

IET: 

1. La IET nr.78 - 1 grupă: 

✓ 1 grupă cu vârsta 2-3 ani - motivul: după reparație 

grupa nu este dotată cu mobilier;  

2. La IET nr.174 - 10 grupe: 

✓ 1 grupă cu vârsta 2-3 ani - motivul: grupa nu este 

adoptivă pentru cresă; 

✓  9- grupe cu 191 copii se vor afla în autoizolare și vor 

activa în regim online, din  motivul  că 4 colaboratori  

a  blocului alimentar au fost diagnosticați cu infecția 

COVID- 19. 

3. La IET nr.175 -  3 grupe: 

✓ 1 grupă cu vârsta 5-7 ani;  

✓ 1 grupă cu vârsta 6-7 ani;  

Monitorizare 

frecvența 

săptămânală a 

IET 

 
La 

control 
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✓ 1 grupă cu vârsta 3-4 ani; - motivul: lipsă de cadre 

și lipsă de copii; 

4. La IET nr.92 -  1 grupă: 1 grupă cu vârsta 3-4 ani – 23 

copii se vor afla în autoizolare și vor activa în regim 

online din  motiv că 1 copil  a fost diagnosticat cu infecția 

COVID- 19. 

Frecvenţa reală la data de 24.03.2021 este de 2727 copii;  

Ponderea frecvenței –65,8% pe sector. 

Înregistrarea 

fluxului copiilor  

Înscriși copii noi în IET pe  liste - 143 persoane; 

Reântorși în IET - 20 copii;   

Plecați din IET - 36 copii; 

Temporar plecați (suspendarea frecvenței) -108 copii (în temeiul 

cererelor părinților). 

Monotorizarea 

înregistrării 

copiilor din IET 

pe luna martie 

2021 

  

Acordarea scutirii 

de plată pentru 

alimentația copiilor 

în IET 

S-au scutit de plata părintească pentu alimentația copiilor – 171 

copii, inclusiv: 

- scutiți de 50% din suma lunară de plătă -74 copii; 

- scutiți de 100% din suma lunară de plătă -97 copii. 

   

Borderourile de 

decontari cu părinții 

Borderouri de decontări cu părinții pentru întreținerea copiilor și 

calculate zile/copii lunar, pentru alimentație cu tariful 9,55 lei 

per copil: 

- pentru 24 IET cu 4144 copii; 

- Școala primară-grădinița nr.226 cu 102 copii. 

Monitorizarea  

notei contabile 

nr.12 pe luna 

martie 2021 

 
La 

control 

Grupul de ingineri 

Salubrizarea 

teritoriilor 

instituţiilor de 

învăţământ din 

subordine  

În perioada 22 martie – 26 martie 2021 au fost inspectate 2 

instituții din subordinea DETS sectorul Centru, iar în baza 

informaților prezentate de instituții s-a generalizat informația 

privind salubrizarea teritoriilor instituțiilor și a celui adiacent: 

 

  Realizat 
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1. S-a salubrizat - 5780 m.p. de teritoriu  

2. Au fost curățați: 

                         Arbori-60 

                         Arbuști-35 

3. S-a afînat -1200 m.p. (clumbe, parcele) 

4. S-au lichidat gunoiști - 5: 

                          Mari-2 

                          Mici- 3 

5. Au fost antrenate în evacuarea gunoiului 2 unități de transport. 

 

Alte activități  A fost sistematizată și prezentată DGETS informația: 

- cu privire la Campania Înverzirea Plaiului 2021, cu 

specificarea listei cu numărul și speciile de arbori necesari 

plantării în instituțiile din sector; 

- privind dotarea cu rampe de acces în instituții; 

- cu privire la Lista de articole necesare pentru dotarea 

terenurilor de joacă în IET. 

Au fost prezentate Preturii sectorul Centru schițele de 

salubrizare a teritoriilor adiacente a instituțiilor subordonate. 

A fost elaborat și emis Ordinul nr.41 din 24.03.2021 ”Cu 

privire la asigurarea evidenței echipamentului și materialelor 

demolate în cadrul executării lucrărilor de reparație a edificiilor 

instituțiilor de învățământ general subordonate” 

   

Informații statistice 

Evidența activității 

angajaților DETS 

sectorul Centru 

 

Numărul total de angajați  -  47 persoane. 

Activează la locul de muncă  -  30 persoane; 

Activează la domiciliu – 6; 

Concediu anual – 1; 

Concediu medical – 5; 

Concediu neplătit – 1; 

  La control 
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Concediu de maternitate – 4. 

Morbiditatea 

copiilor din IET 

   Conform situației la 24.03.2021, în total 17 cazuri de boală 

înregistrate între 17 copii, inclusiv: 

   -  IRVA – 13 cazuri (IET nr.7-7 cazuri, IET nr.92 - 1 caz), (IET 

nr.175-2 cazuri),  (, IET nr.194-3 cazuri), 

   -  B/pneumonie - 1 caz (IET nr.194) 

   - Varicelă- 1 caz (IET nr.194) 

    - Renită- 1 caz IETnr.194 

     -Renofarengită- 1 caz Iet nr.175 

 

Cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 a personalulul din IET 

– 4 cazuri și 1 caz la copil (IET nr.174 - 4 cazuri la personal,   

IET nr.92 -1 caz la copil). 

 

   

Partea II. Informația pe ordinea de zi a şedinţei din  26 martie 2021 

Nu este specificată 

nici o chestiune 

pentru raportarea 

verbală de către 

DETS sectorul 

Centru 

    

 

 

Șef DETS sectorul Centru            Natalia Strajesco 

 

Tel. 022 26 04 40 


