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CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 

    PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
 

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT 

DIRECŢIA EDUCAŢIE,TINERET ŞI SPORT SECTORUL RÎŞCANI 

 

 
  

la  nr. ______________din _______________ 

              Direcţia generală educaţie,  tineret                                                                                       

şi sport a Consiliului municipal  Chişinău 

 

În temeiul circularei Primăriei nr.05-115/1022 din 27.10.2020, DETS sectorul Rîşcani, 

prezintă  planul  de  activitate  al direcţiei pentru  includerea în Planul de activitate al DGETS 

pentru  luna  MAI, 2022. 

 

Nr. 

dr. 

                                  Acţiunea    Termen Responsabil 

1. Monitorizarea respectării prevederilor ordinului DGETS 

nr.501 din 18.04 2022 privind măsurile de protecție în 

cadrul instituțiilor de învățământ din subordine în 

contextul anulării stării de urgrnță în sănătate publică. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani 

 

2. Totalizarea desfășurarării acțiunilor de salubrizare în 

cadrul campaniei municipale ,,Curățenia de primăvară”   

(Dispoziția Primarului General al mun. Chișinău nr.66-d din 

01 martie 2022). 

04.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani  

Secția ingineri 

3. Efectuarea supravegherii terenurilor instituțiilor de 

învățământ în vederea depistării și nimicirii plantelor 

toxice, ciupercilor, cositul ierbii.  

Săptămânal DETS sectorul 

Rîşcani  

Secția ingineri 

Conducătorii 

instituțiilor 

4. Asigurarea transparenței în procesul decizional a 

activității DETS Rîșcani, inclusiv executarea bugetului 

lunar prin publicarea pe pagina oficială WEB 

https://detsriscani.md/ a informaţiilor  relevante. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani 

5. Recepționarea facturilor și efectuarea transferurilor către 

agenții economici, prestatori de servicii DETS Rîșcani 

Pe parcursul lunii Contabil șef 

6. Monitorizarea organizării alimentaţiei elevilor din 

instituţiile de învăţământ primar, secundar din subordine 

în semestrul II al anului de studii 2021-2022. 

(Ordinul MEC și MF nr.118/31 din 24.02.2022 ,,Cu privire la 

normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din 

instituțiile de învățământ” și ordinul DGETS nr.354 din 

Săptămânal DETS sectorul 

Rîșcani, Secţia 

alimentație 

https://detsriscani.md/


15.03.2022 ,,Cu referință la punerea în aplicare a ordinului 

comun al MEC și MF”) 

7. Monitorizarea aplicării Meniului unic pentru alimentaţia 

copiilor din IET (livrarea către instituţiile de educaţie 

timpurie a produselor de aceiaşi calitate, origine şi la 

acelaşi preţ). 

Săptămânal DETS sectorul 

Rîșcani, Secţia 

alimentație 

8. Verificarea soldurilor pe contracte (cantitativ), 

examinarea stocurilor de produse, conlucrarea cu agenţii 

economici. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, secţia 

alimentație 

9. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de 

educație timpurie  

(Decizia CMC nr. 7/6 din 09.06 2020). 

Săptămânal DETS sectorul 

Rîşcani, secţia 

alimentație 

10. Decontarea mijloacelor fixe, bunurilor materiale și a 

fondului bibliotecar în instituțiile de învățământ 

subordonate (ordinul DETS sectorul Rîșcani nr.28 din 

15.03.2022). 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîșcani, secţia 

materiale 

11. Evidența și decontarea produselor igienice, detergenți și 

dezinfectanți 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîșcani, secţia 

materiale 

12. Raport lunar FD-50, modificări la  credite, plan precizat Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

economiști 

13. Recepționarea și verificarea modificărilor în Listele de 

tarifiere pentru luna precedentă. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, Secția 

economie și 
planificare 

14. Elaborarea Raportului statistic lunar pentru prezentare la 

Biroul național de Statistică. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, Secția 

economie și 
planificare 

15. Raport lunar FD-50, modificări la  credite, plan precizat. Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, Secția 

economie și 
planificare 

16. Modificarea Planului de achiziţii pentru anul 2022 04.05-07.05.22 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

17. Pregătirea notei informative pentru trimestrul I, conform 

Deciziei nr.5/13 din 30.05.2013 „Cu privire la unele 

aspecte ce ţin de efectuarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări 

şi servicii de către întreprinderile municipale, instituţiile 

publice şi societăţile pe acţiuni cu cota majoritară de 

participare a Consiliului municipal Chişinău”, pentru 

Direcția Management Finaciar 

03.05-06.05.22 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 



18. Evaluarea documentelor, întocmirea dării de seamă și a 

contractelor cu operatorii economici câştigători din 

procedura privind lucrările de reparație a acoperișului la 

IIÎPnr.13,25,38,41,56,105,159,LT”A.Russo”, 

LT”M.Lomonosov” 

03.05-13.05.22 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

19. Întocmirea dării de seamă și a contractelor cu operatorii 

economici câştigători la procedura privind lucrările de 

reparație la gimn.”I.L.Caragiale” (schimbarea tîmplăriei – 

geamurile) și LT”V.Levski” (schimbarea tîmplăriei săli 

de clase nr.1,2,3, sala de dans, cl. Inf. 4,6,8,9,10,11) 

06.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

20. Evaluarea documentelor, întocmirea dării de seamă și a 

contractelor cu operatorii economici câştigători din 

procedura privind lucrările de reparație a sistemului de 

încălzire la IÎP nr.68,100,196 și LT”L.Blaga” (blocuri 

sanitare)  

03.05-06.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

21. Evaluarea documentelor, întocmirea dării de seamă și a 

contractelor cu operatorii economici cîştigători din 

procedura privind Lucrări de reparație capitală a sălilor de 

clasă la LT”M.Sadoveanu” 

10.05-23.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

22. Pregătirea documentelor și iniţierea procedurii privind 

Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate 

10.05.-16.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

23. Pregătirea documentelor și iniţierea procedurii privind 

Tehnica de calcul pentru instituțiile subordonate 

03.05-10.05.2022 DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

24. Întocmirea contractelor de mică valoare conform 

necesităţilor apărute pe parcurs 

la necesitate DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

achiziții 

25. Evidenţa numărului de copii în instituțiile de învățământ 

preșcolar conform tabelelor frecvenței copiilor.  

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani Secția 

părinți 

26. Monitorizarea frecvenţei copiilor în IET şi achitării plăţii 

părintești pentru grădiniță în termenii stabiliți..  

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîșcani Secţia 

părinți 

27. Implementarea prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

Respectarea orelor de muncă conform tabelelor de pontaj. 

Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

salariu 

28. Prezentarea dărilor de seama IPC-18 şi IRM 19 Pe parcursul lunii DETS sectorul 

Rîşcani, secția 

salariu 

 

Şef interimar DETS sectorul Râşcani                                                                  
Valentina RĂU 

 

 

Ex. T. Bostan, 022325500 


