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ORDIN

Cu privire Ia raportarea cdtre

Primdria municipiului Chiqindu
privind progresul lucrdrilor de

reparalie qi de dotare pentru

consolidarea bazei-tehnico

materiale qi didactice a institufiilor
de inv6ldm6nt general municipale,

conform Planului de acfiuni pentru

anul 2021

+In temeiul prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. 2514 din
29.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chigindu pentru anul

202I in lectura a doua, cAt qi in scopul de a monitoriza progresul lucrdrilor de

reparalie Ei de dotare a instituliilor de invSldmdnt general municipale planificate
conform Planului de acliuni pentru anul 202I al Direc{iei generale educalie,

tineret gi sport a Consiliului Municipal ChiEindu, ORDON:

1. Lista de acliuni, asupra cdrora se raporteazd progresul, sunt prezentate in
Obiectivul general nr. 1 .6 "Dezvoltarea relelei instituliilor de inv6!6mdnt din
perspectiva accesului la educalie de calitate prin consolidarea bazei tehnico-
materiale qi didactice" al Planului de acJiuni pentru anul 2021 al Direc{iei
generale educaJie, tineret gi sport.

2. Se desemneazd geful Secliei Ingineri (pentru instituliile de invd{dmdnt cu

autonomie financiard gi institulii extraqcolare aflate in gestiunea Direcliei
generale educalie, tineret gi sport) qi Eefii DETS de sector (pentru instituliile de

invd{6m6nt din subordine), responsabili de prezentarea informafiei privind
realizarea Obiectivului 1.6 al Planului de acliuni pentru anul 2021 al Direc{iei
generale educatie, tineret qi sport, dupd cum urmeazd:



a) Lunar, pdnd Ia data de 28 a lunii, pentru frecare institulie de invd{dmdnt

din subordine, se va completa tabelul tip din Google Drive, cu acliunile
Obiectivului 1.6, cu urmdtoare informafie:

1. gradul (%) de rcaIizarc a lucrdrilor de reparatiel dotare;

2. descriere narativd,, succint, privind lucrdrile deja efectuate in cadrul

instituliei de inv6{6m6nt gi motivul neexecutirii lucrdrilor in termen.

3. 2-3 poze confirmative privind realizarea lucrdrilor la data raportdrii, Ia
adresa de email inginer.dgtes@gmail.com .

Siptimdnal, in zi dejoi, 15:00h, pentru fiecare institulie de inv6{dm6nt

din subordine, se va completa tabelul tip din Google Drive, cu acJiunile

Obiectivului 1.6 tip, cu urmdtoare informafie:
gradul (%) de reahzare lucrdrilor de reparafie/ dotare.

3. $eful Direcliei coordonare a activitelii instituliilor de inv6!6mdnt va elabora

un raport de totalizare privind rezultatul acjiunilor intreprinse pentru

consolidarea bazei-tehnico materiale ;i didactice a instituliilor de invSldmdnt
general municipale, conform Planului de acfiuni pentru anuI202I al DirecJiei
generale educa{ie, tineret gi sport qi il va integra, lunar, pdndla data de 30 a lunii,
in Planul integra, din Google Drive, al PrimSriei municipiului Chigindu.

4. $eful Secfiei informare gi relalii cu comunitatea va asigura mediatizarca pe

pagina oficiali web gi Facebook a Direcliei generale educalie, tineret gi sport

informalia privind executarea lucrdrilor reparalie pentru consolidarea bazer-

tehnico materiale gi didactice a institufiilor de invdldmdnt general municipale.

5. La necesitate, toate subdiviziunile Direcliei generale educalie, tineret gi sport

vor raporta asupra rcahzdrii altor acliuni conform Planului de acliuni pentru anul

2021, pentru a fi raportate PrimSriei municipiului Chiginiu.

6. Responsabili de indeplinirea prevederilor prezentului ordin sunt $efii
subdiviziunilor Direcliei generale educalie, tineret gi sport gi gefii DETS de

sector.

7. Controlul executdrii prezentului ordin se pune

a activitdlii instituliilor de inv6!6mdnt.
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