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

15-19 martie 2021 

Statutul sarcinilor, 

acțiunilor 

programate şi 

realizate pentru 

săptămâna 

precedentă 

15-19 martie 2021 

Indicatori de produs / rezultat 

 

 

Sarcinile 

/acţiunile 

planificate 

pentru 

săptămâna 22-

26 martie 2021 

Riscuri / 

probleme 

  

Note 

 

  

Partea I. Raportul sistematizat de activitate a subdiviziunilor DETS sectorul Centru pentru perioada 15-19 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: 

✓ 77 comunicate și informații  - pe site-ul DETS (în 

special: 

- Ordine și Hotărâri cu privire la organizarea procesului 

educațional în instituțiile de învățământ secundar 

general; 

- Monitorizarea procesului de alimentație în IET din 

sectorul Centru; 

- Monitorizarea procesului de desfășurare a salubrizării 

teritoriilor instituțiilor subordinate; 

- Dotări și reparații a instituțiilor de învățământ 

Plasarea pe 

pagina web 

oficială a DETS 

a informaţiilor 

privind acţiunile 

realizate 

 

La control, 

proces 

continuu 
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materiale subordonate). 

✓ 606 informații  - pe site-le oficiale ale instituțiilor de 

învățământ secundar general din subordine; 

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

Centru.  

În total –  730 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 15-19 

martie 2021. 

Întocmirea 

Sintezei 

activităţii DETS 

pentru perioada 

de raportare 

Probleme 

tehnice 

La control, 

preces 

săptămânal 

Elaborarea 

Rapoartelor de 

activitate 

A fost elaborat, precizat și prezentat DGETS Raportul cu privire  

la desfășurarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului din 

instituțiile de învățământ secundar general din subordinea DETS 

sectorul Centru pentru perioada 01 – 17 martie 2021. 

  
Realizat 

 

Documentarea 

proceselor 

administrative 

Ordine emise – 8; 

Scrisori, demersuri recepționate - 14; 

Scrisori expediate – 13 . 

 

Recepționarea 

scrisorilor, 

demersurilor, 

ordinilor; 

Expedierea 

răspunsului la 

scrisori; 

Înregistrarea  

ordinelor emise 

 

La control, 

proces 

continuu 

Achiziții publice 

Inițierea 

procedurilor 

Conform caietului unic de sarcini, procedura privind 

achiziționarea ,,Apei potabile pentru copiii din instituțiile de 
  La control 
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educație timpurie din sec.Centru’’ a fost publicată la data de 

28.01.2020 pe platforma MTender. Achiziții.md. și urma să fie 

pe data de 04.02.2021. 

Pe data de 29.01.2021, procedura a fost contestată de către 

agentul economic SRL ”Casa de Comerț Vita”.  Ședința cu 

privire la examinarea contestație a vut loc la data de 09.02.2021.  

ANSC s-a expus pe marginea contestației la data de 23.02.2021, 

urmează a fi efectuate schimbări în documentația de atribuire 

pentru a putea continua procedura de achiziție. 

Pentru asigurarea copiilor din IETdin sec.Centru cu apă potabilă, 

la data de 05 martie 2021, a fost încheiat contractul de mică 

valoare cu nr.1321/b, în sumă de 99953 lei cu ”CC Aquatrade” 

SRL. 24 instituții de educație timpurie din subordinea DETS 

sectorul Centru, cu 4183 copii, sunt asigurate cu apă potabilă. 

La data de 03.03.2021 au fost lansate procedurile de achiziție 

publică cu privire la achiziționarea produselor igienice și a 

mobilierului necesar instituțiilor subordinate DETS sec.Centru. 

     La data de 18.03.2021 a fost lansată procedura de achiziție 

publică privind lucrările de reparație în instituțiile de educație 

timpurie din subordinea DETS sectorul Centru: IET nr. 15; IET 

nr.6; IETnr.210, IET nr.175; IET nr.8. 

 

• Deschiderea ofertelor pentru Achiziționarea produselor 

igienice a avut loc la data de 18.03.2021. 
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• Deschiderea ofertelor privind lucrările de reparație va 

avea loc la data de 31.03.2021. 

 

Alte activități 

Pregătirea documentației pentru publicarea procedurilor de 

achiziție publică privind achiziționarea lucrărilor de reparație 

conform foii de titlu pentru anul 2021. 

Evaluarea procedurii privind achiziționarea mobilierului necesar 

instituțiilor din subordinea DETS sec.Centru. 

  La control 

Secția economie și planificare bugetară 

Continuarea elabo-

rării Rețelei de  state 

și contingente ale 

instituțiilor bugeta-

re finanțate din Bu-

getul p/u anul 2021 

Efectuarea calculelor necesare pentru elaborarea Rețelei de state 

și contingene pentru anul 2021. Repartizarea mijloacelor 

financiare aprobate pentru alimentația elevilor din învățământ 

general, pe categorii de elevi (clasele 1-4, grupele cu program 

prelungit, elevii din familii social vulnerabile din clasele 5-9, 

elevii din instituții speciale, internate). Repartizarea unităților de 

personal, persoanelor fizice și fondului de salariu pe categorii de 

personal, conform tabelului solicitat de către DGF.  

Finisarea com-

pletării 

blancurilor 

pentru Rețelele 

de state și 

contingente 

pentru anul 2021 

 La control 

Primirea și verifi-

carea schimbărilor 

în  Listele de tarifare  

Primirea și verificarea modificărilor în Listele de tarifare pentru 

luna martie 2021. Calcularea vechimei în muncă și stabilirea 

claselor de salarizare la personalul nou angajat. ( IET nr.6, 15, 

59,174; LT pentru copii cu vedere slabă, LT ”T.Maiorescu”, 

Școală auxiliară nr.7, Gimnaziul-internat nr.3, Gimnaziul nr.53) 

Primirea și veri-

ficarea schimbă-

rilor în  Listele 

de tarifare 

efectuate în luna 

curentă 

  

Modificarea 

bugetului aprobat în 

baza demersurilor 

instituțiilor și din 

necesitățile de 

Efectuarea modificărilor nr.23 și 24 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 

Efectuarea 

modificărilor la  

buget după 

necesitățile de 

serviciu 

 

 
La control 
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serviciu la nivel de K6 în program FMIS.  

Pregătirea 

informației la 

solicitarea organelor 

ierarhic superioare. 

1.Colectarea datelor pentru completarea tabelului privind 

numărul de copii pe listă la instituțiile de educație timpurie în 

anii 2013-2021. Prezentarea informației la DGETS în termenul 

stabilit. 

2. Pregătirea informației, la solicitarea DGF, privind planificarea 

și executarea lucrărilor de reparațe capitală la instituțiile 

subordinate sectorului  în anul 2020 conform Bugetului aprobat. 

Pregătirea infor-

mațiilor diverse 

la solicitarea or-

ganelor ierarhic 

superioare 

 La control 

Elaborarea 

Rapoartelor 

statistice 

Pregătirea datelor necesare pentru Cercetarea statistică M-1 

”Câștigurile salariale” pentru trimestrul I anul 2021. 

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.   

De primit și de verificat corectitudinea îndeplinirii 

corespunzătoare ordinelor și listelor necesare pentru achitarea 

performanței, compensațiilor bănești de 70 lei, pentru 

transportul public, cadrelor didactice pentru pentru luna Martie 

2021 și ordinele cu listele pentru „Calcularea sporului cu 

caracter specific personalului din educația timpurie pentru 

îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea copiilor cu 

munca, însușirea de catre copii a deprinderilor sanitaro- 

igienice” pentru luna Februarie 2021. 

De calculat 

salariu pentru 

luna martie 

2021,concediilor 

medicale si 

compensațiilor 

bănești în marime 

de 70 lei pentru 

transport public 

pentru luna 

martie   

 La control 
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Conturile analitice 

S-a verificat conturile analitice 519420, 519430, 519450, 

519470, 519450, 519130, 519800, 519410, 519440, 519470 și 

519491 pentru luna februarie 2021. 

S-a modificat nomenclatorii în baza de date 1C și efectuarea 

operațiunelor de corectare a conturilor analitice 519120, 

519130, 519420. 

De modificat 

nomenclatorii în 

baza de 1C și 

efectuarea 

operațiunelor de 

corectare la 

conturile analitice 

519430, 519450, 

519470, 519440. 

 La control 

Eliberarea 

diferitelor certificate 

la solicitarea 

angajaților 

Au fost eliberat 4 certificate la solicitarea angajaților 

Eliberarea 

diferitor 

certificate la 

solicitarea 

angajaților 

  

Prezentarea Dărilor 

de seamă la 

Serviciul fiscal și 

CNAS 

A fost întocmită și prezentată Darea de seamă forma IRM 19 

pentru perioada 01.03.2021-15.03.2021 

S-au prezentat la CNAS sectorul Centru corectările Dărei de 

seamă forma IPC 19 pentru  2008 pentru luna ianuarie 2021 - 1 

persoană și pentru luna februarie 2021- 4 persoane. 

 

   

Consultație 

S-a răspuns consultativ telefonic și prin intermediul aplicației 

Viber la întrebările apărute  de la conducătorii instituțiilor 

subordonate. 

   

Secția evidența bunurilor materiale 

Întocmirea și 

perfectarea Dărilor 

de seamă pentru 

luna martie 

Primirea și introducerea în formă electronică a  Dării de seamă 

lunară a următoarelor instituții: IET nr.46, CCC „Floarea 

Soarelui”, Gimnaziul - Internat nr.3, Contabilitatea DETS. 

Primirea și 

introducerea în 

formă electonică 

a  Dării de 

 Realizat 



7 

 

seamă pe luna 

martie. 

Transparența 

bugetară 

Întocmirea transparenței bugetare pentru I trimestru  pentru 

fiecarea instituție în parte subordonată DETS sec. Centru. 

 

 

Întocmirea 

transparenței 

bugetare pentru 

I trimestru  

pentru fiecarea 

instituție în parte 

subordonată 

DETS sec. 

Centru. 

 

 Realizat 

Alte activități 

Verificarea a Fișelor Mijloacelor fixe și imprimarea noilor fișe 

pentru MF primite în anul 2020. 

 

 

Repartizarea 

inventarului 

gospodăresc 

(cratițe, căldări, 

urne cu pedală, 

conteinere... ) 

 Realizat 

Secția evidența alimentației copiilor 

Evidența contabilă a 

produselor 

alimentare livrate, 

monitorizarea 

executării de către 

agenți economici a 

contractelor de 

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 

 

Probleme 

tehnice în 

programul 1-

C 

La control 
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livrare a produselor, 

ținerea la control a 

stocurilor 

produselor 

alimentare în 

depozitele IET, 

privind calitatea, 

condițiile de 

păstrare, termenul 

de valabilitate  etc. 

educație timpurie și 13 instuții general secundar). 

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 

și elevilor în 

instituțiile de 

învățământ general 

     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 19.03.2021 în sector activează 24 

Monitorizarea 

contunuă a 

alimentației 

elevilor în 

instituțiile de 

învățământ 

 La control 
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subordinate  IET (cu 4133 copii înscriși în liste). În perioada de referință, s-

au alimentat 2775 copii – 67,1%. 

     Produsele alimentare în instituții de educație timpurie din 

setorul Centru se livrează de către 14 agenți economici.  

      Pe parcursul săptămânii curente angajaţii Direcţiei educaţie, 

tineret şi sport sectorul Centru au desfăşurat controale în 

teritoriu (în 3 instituții) vizând organizarea alimentaţiei în 

instituțiile de educație timpurie IET nr. 55, IET nr.60, IET nr.12. 

    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. 

secundar general 
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Probleme atestate: 

    La data 15.03.2021, agentul economic SRL ,,Nipetgal” nu a 

livrat comanda la ardei gras. 

Măsuri întreprinse: 

Agentului economic SRL ,,Nipetgal” i s-a expediat o reclamație, 

cu nr.01-20/143 din 16.03.2021, în vederea atenționării privind 

necesitatea respectării stricte a prevederilor contractului.   

      Pe parcursul săptămânii curente angajaţii DGETS  

mun.Chișinău și angajaţii CSP mun.Chiținău au desfăşurat 

controale în teritoriu vizând organizarea alimentaţiei în 

instituțiile de educație timpurie (în 4 instituții): IET nr.46, IET 

nr.133, IET nr.23, IET nr.226. 

Probleme atestate: 

   Fructele (merele) sânt mărunte (90-100gr).  

 În instituţiile supuse controlului, s-au depistat încălcări în 

aplicare Hotărârei nr.722 privind organizarea alimentației 

copiilor (nu se respectă recepționarea  produselor alimentare.) 

Produsele alimentare cașcavalul și untul livrat de agentul 

economic SRL,,Credoprim,, au depășit termenul de 7 zile 

calendarestice după recepționare. 

Măsuri întreprinse: 

Directoarele a 2 instituții de educație timpurie (IET nr.46 și IET 

nr.133) 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.  
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  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 

31,65 lei/zi. 

   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.212 din 15.03.2021 al Direcției Generale Educație 

Tineret și Sport cu privire la organizarea procesului educațional 

în instituțiile de învățământ general, începând cu 16.03.2021. 

    În perioada 15.03.2021 – 19.03.2021 alimentația a fost 

organizată prin prepararea produselor finite sub două forme:  

1. produs finit cald pentru clasele I-IV și clasa X pentru 13 

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

”M.Koțiubinschi”, LT pentru copii cu vederea slabă, 

Gimnaziu nr.7, Gimnaziu nr.53,  LT”Acad.C.Sibirschi”, 

LTPA”N.Sulac”, Școala auxiliară nr.7, Gimnaziul - internat 

nr.3, Școala auxiliară - internat nr. 5, Școala-grădiniță nr.226, 

Școala-grădiniță nr.88) - 2156 elevi; 

2. produs finit la pachet (dejunul) pentru elevii din clasa V-

VIII pentru 8 instituții ( LT”Titu Maiorescu”, LT”Vasile 

Lupu”, LT”M. Koțiubinschi”, Gimnaziu nr.7, Gimnaziu 
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nr.53, LT”Acad.C.Sibirschi”, LTPA”N.Sulac”,  Gimnaziul - 

internat nr. 3 ) - 252 elevi. 

   Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 2660 

elevi. În perioada de raportare s-a organizat alimentația pentru 

2475 elevi, inclusiv: 

• clasa I-IV - 1844 elevi pentru dejun gratuit  (13,65 lei); 

• clasa I-IV- 134 elevi pentru dejun și prînz gratuit(28,00 

lei); 

• clasa X- 44 elevi pentru dejun gratuit(13,65 lei); 

• clasa V-VIII- 252 elevi pentru dejun gratuit în în sumă  

de 13,65 lei pentru patru zile și va  fi distribuit părinților  

pe data 19 martie 2021; 

• școlile auxiliare - 201 elevi cu produs finit cald (trei mese 

-122 elevi și patru mese -79 elevi). 

    În toate instituțiile preuniversitare utilajul tehnologic și 

frigorific este în stare de funcționare.  

    În cantinele insituțiile de învățământ primar şi secundar  

bufetele nu activează.       

Secția evidența achitării plăților părintești 

 Calularea bonurilor 

de plată pentru 

alimentație din 

extrasele bancare 

Prelucrarea bonurilor din extrasele bancare din data de 01-15 

martie 2021, luate în calcul pe IET, pe fiecare cod numerar a 

copilului (plata  părinților achitată la bancă pentru alimentația 

copiilor în sumă de 35400,78 lei). 

Prelucrare 

extraselor 

bancare pe luna 

martie 2021 

Probleme 

tehnice la 

imprimarea 

documentației 

La 

control 
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pentru luna martie 

2021. 

 

 

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 17.03.2021, s-au atestat 

următoarele. 

În instituțiile preșcolare din sectorul Centru  sunt înscriși în liste 

4133 copii cu 182 grupe funcționale, inclusiv: 

- copii/creșă  - 14  grupe cu 250 copii pe listă, din care 175 

copii/prezenți; 

- copii/grădiniță - 168  grupe cu 3883 copii pe listă, din care 

2600 copii prezenți. 

La moment în sector funcționează 182 de grupe (din 208 

planificate);  

Nu  activează, la data de 17.03.2021, 7 grupe la următoarele  

IET: 

1. La IET nr.78 - 2 grupe: 

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

grupa nu este dotată cu mobilier;  

2. La IET nr.174 - 1 grupă: 

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

adoptivă pentru cresă; 

3. La IET nr.175 -  3 grupe: 

✓ 1 grupă cu vârsta 5-7 ani;  

✓ 1 grupă cu vârsta 6-7 ani;  

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

și lipsă de copii; 

✓ La IET nr.73-  1 grupă: 1 grupă cu vârsta 4-5 ani – 27 

copii se vor afla în autoizolare și vor activa în regim 

online din  motiv că 1 copil  a fost diagnosticat cu 

infecția COVID- 19. 

Monitorizare 

copiilor 

frecvența 

săptămânală. 

 
La 

control 
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Frecvenţa reală la data de 17.03.2021 este de 2775 copii;  

Ponderea frecvenței –67,1% 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 

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 4133 copii; 

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

Monitorizare  

notei contabile 

nr.12 a lunei 

martie 2021 

 
La 

control 

Grupul de ingineri 

Salubrizarea 

teritoriilor 

instituţiilor de 

învăţământ din 

subordine  

În baza ordinului nr.195 din 04.03.2021emis de către DGETS, 

DETS sectorul Centru a emis ordinul nr.30 din 04.03.2021 Cu 

privire la organizarea și desfășurarea campaniei „Curățenia 

generală de primăvară” și aprobarea componenței Comisiei de 

organizare și desfășurare a acțiunilor de salubrizare. În baza 

acestui ordin Membrii Comisiei monitorizează și asigură 

transparența procesului de organizare și desfăsurare a acțiunilor 

de salubrizare și amenajare a teritoriilor în instituțiile de 

învățământ subordonate pe perioada 01 martie 2021 – 30 aprilie 

2021. 

În perioada 01 martie - 17martie 2021 au fost inspectate 12 

  Realizat 
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instituții din subordinea DETS sectorul Centru, iar în baza 

informațiilor cu privire la acțiunile întreprinse de către acestea, a 

fost elaborat BILANȚUL Cu privire la organizarea și 

desfășurarea campaniei „Curățenia generală de primăvară”. 

Raportul cu privire la desfășurarea procesului de salubrizare în 

instituțiile inspectate, a fost expediat DGETS și publicat pe 

pagina oficială DETS sectorul Centru. 

În perioada de referință a fost lichidată avarierea sistemului de 

electricitate în blocul alimentar al IET nr.78. 

În legătură cu Circulara nr.01-18/871 din 16.03.2021, prin care 

DGETS solicită informația cu privire la necesitatea 

redirecționării mijloacelor financiare pentru construcția rampelor 

în instituțiile gestionate din bugetul alocat pentru anul 2021, 

DETS sectorul Centru a elaborat și expediat către DGETS 

scrisoarea informativă nr.01-20/151 din 17.03.2021. 

La 17.03.2021, Direcția educație, tineret și sport sectorul Centru 

a expediat solicitantului SRL ”TechnoTest” informația cu privire 

la lucrările desfășurate în cadrul IET nr.167, conform proiectului 

”Măsurile de eficientizare energetică”. 

 

Informații statistice 

Evidența activității 

angajaților DETS 

sectorul Centru 

 

Numărul total de angajați  -  47 persoane. 

Activează la locul de muncă  -  28 persoane; 

Activează la domiciliu – 7; 

Concediu anual – 2; 

Concediu medical – 5; 

Concediu neplătit – 1; 

Concediu de maternitate – 4. 

  La control 
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Morbiditatea 

copiilor din IET 

Conform situației la 17.03.2021, în total 19 cazuri de boală 

înregistrate între 19 copii, inclusiv: 

- IRVA – 12 cazuri (IET nr.7 - 5 cazuri, IET nr.92 - 3 cazuri, 

(IET nr.88 - 1 caz, IET nr.227 - 1caz, IET nr.194 - 2 cazuri);   

- Rinofaringită - 2 cazuri (IET nr.175, IET nr.78); 

- Renită- 1 caz IET nr.88; 

- Faringită - 1 caz IET nr.175. 

 

Cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 a personalulul din IET 

în total 3 cazuri: 

• 1 caz în IET nr.174; 

• 1 caz în IET nr.194; 

• 1- caz în  IET nr.73,  se vor afla în autoizolare , 1 grupă 

cu 27 copii, procesul educațional se va desfășura online 

(din motivul Covid-19).  

   

Partea II. Informația pe ordinea de zi a şedinţei din  12 martie 2021 
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4,Asigurarea 

instituțiilor de 

învățământ din 

subordine cu 

produse igienice, 

dezinfectanți, măști 

și alte produse în 

condițiile de 

pandemie, COVID – 

19. Situația la zi. 

Conform Hotarârilor Comisiei Națională Extraordinară de 

Sănătate Publică și a Deciziilor Consiliului Municipal cu privire 

la instrucțiunile și recomandările măsurilor de prevenire, 

răspândire și control a infecției COVID-19 în rândul copiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ secundar general și a 

angajaților acestora, ținem să menționăm că în acest scop, DETS 

sectorul Centru, în perioada 01.01.2021 - 18.03.2021, a 

repartizat în toate instituțiile din subordine următoarele produse 

sanitaro-igienice: 

Denumirea produsului 24 

IET 

13 

IÎPS 

Tota

l/buc 

Suma/lei 

 

Bactrin  (Dezinfectant 

p/u covorașe)  (L) 

- 100  100  4520.00 

Dezinfectant  (L) 220 100  320  36879.00 

Detergent automat (kg) 1385  - 1385  61243.00 

Detergent p/u podea (L) 516  285 801  26700.00 

Detergent p/u vase  (L) 707  200  907 17473.00 

Detergent p/u WC (buc) 780  240  1020 45900.00 

Dozator p/u săpun (buc) - 12 12 6840.00 

Hîrtie igienică (rul) 3744 - 3744 12355.00 

Lavete (buc) - 1680 1680 7329.00 

Mănuși latex (per) - 500 500 2000.00 

Mănuși menajere (per) - 252 252 5040.00 

Măști reutilazabile (buc) 5952 1000 6952 63265.00 

Neotabs N300(pastile 

clor)  (cut/300gr) 

- 22 22 4730.00 

  Realizat  
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Pastez (pastile clorate) 

(cut/1kg) 

185 102 285 84075.00 

Role derulare (300m ) 

(rul) 

72 - 72 9072.00 

Saci p/u gunoi 35 l  (rul) 207 105 312 5928.00 

Săpun lichid  (L) 550 285 835 16700.00 

Termometre infraroșu  

(buc) 

54 70 124 117800.0

0 

 

 

 

Șef DETS sectorul Centru            Natalia Strajesco 
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