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Planul anual de acțiuni
al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru anul 2021
Obiectivul prioritar al DGETS pentru anul 2020-2021 rezultă din politicile educaționale ale statului și prevede dezvoltarea durabilă a
sistemului educațional municipal prin asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate.
Direcțiile de activitate a sistemului educațional municipal Chișinău sunt:
➢ asigurarea condițiilor de instruire și protecție socială a minorilor;
➢ dezvoltarea și promovarea potențialului creativ al copiilor și tinerilor;
➢ formarea profesională a resurselor umane;
➢ dezvoltarea infrastructurii școlare, a bazei tehnico-materiale și didactice;
➢ promovarea parteneriatelor educaționale.
Sistemul educațional municipal include:
➢ Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chişinău;
➢ subdiviziunile DGETS:5 Direcții educație, tineret și sport din sectoare; centre de profil: Centrul psiho-socio-pedagogic, Centrul
Municipal de Tineret Chișinău;
➢ 333 entități educaționale. Dintre acestea 47 instituții de învățământ primar și secundar și-au asumat dreptul de executor secundar
de buget.
La moment, în instituțiile de învățământ general sunt înrolați 127 907minori, care sunt ghidați/instruiți de 9550 cadre didactice, inclusiv: 5
980 în învățământul primar și secundar, 569 în învățământul extrașcolar și 3 001 în învățământul preșcolar. Din ei: tineri specialiști până la 3
ani de activitate – 515 (111 cu repartizarea MECC în anul de studii 2020-2021).
Pentru realizarea Obiectivului cadru: Asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate, DGETS își propune:
Prioritate 1: Acces la educație de calitate
Obiectiv general 1.1.: Asigurarea funcționării eficientă a sistemului educațional municipal
Obiectiv general 1.2.: Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale
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Obiectiv general 1.3.: Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor
Obiectiv general 1.4.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere
Obiectiv general 1.5.:Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor
Obiectiv general 1.6.: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin
consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice
Prioritate 2: Îmbunătățire eficientă, eficace
Obiectiv general 2.1.: Consolidarea managementului organizațional și instituțional
Obiectiv general 2.2.: Implementarea recomandărilor de audit extern
Obiectiv general 2.3.: Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial
Acțiunile planificate pentru realizarea programelor enumerate sunt reprezentate în tabelul de mai jos.
Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
Termeni
Riscuri asociate
sursele
de
financiare realizare
1
2
3
4
5
6
Prioritate 1: Acces la educație de calitate
Obiectiv general 1.1.: Asigurarea funcționării eficientă a sistemului educațional municipal
1.1.1.Tehnologizarea
1.14.1.1.Dezvoltarea
Platformele
Fondul de
31.07
Defecțiuni tehnice
serviciilor administrative serviciilor electronice
administrate de
retribuire a
şi educaţionale în cadrul administrative în
DGETS:
muncii
Insuficiența finanțării
DGETS
sistemul educațional
escoala.chisinau.md, angajaților
pentru dezvoltarea
municipal
egradinita.md
DGETS
tehnologizării
actualizate.
100 % apeluri la cele
2 call-centre din
cadrul DGETS
înregistrate în
registrul de evidență.
1.1.1.2.Completarea
2500 de lecții video 3 000 000 lei
31.05
Întârzieri legate de
Bibliotecii
filmate, montate și
procesul de filmare,
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Responsabili
de realizare
7
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS

MuncaAftenev
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Acţiuni

Subacţiuni

1

2

1.1.2.Îmbunătățirea
serviciilor de alimentație
a copiilor din instituțiile
de educație timpurie şi a
elevilor din instituţiile de
învăţământ primar şi
secundar

digitale
”Educație
online” prin
coordonarea activității
echipelor de filmare și
montare și echipelor
de cadre didactice
implicate în procesul
de elaborare a lecțiilor
video
1.1.2.1.Organizarea
alimentaţiei copiilor din
instituţiile de educaţie
timpurie în baza
meniului-unic.

Indicatori de
produs/ rezultat
3
plasate online

35 103 copii din IET
alimentaţi în baza
meniului-unic.

1.1.2.2.Organizarea
41 209 elevi
alimentației gratuită a
beneficiari de
elevilor din instituțiile de alimentație gratuită

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

46 245 000
lei

31.12
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Riscuri asociate
6
editare și montare a
lecțiilor, insuficiența
de cadre didactice.

Responsabili
de realizare
7
Daniela, şef
adjunctinterimar al
DGETS

Lipsa produselor
Pavaloi
alimentare necesare Andrei, șef
pentru meniul stabilit. adjunct al
DGETS,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjesco
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Divergențe dintre
Pavaloi
normele naturale și
Andrei, șef
cele financiare
adjunct al
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Acţiuni
1

Subacţiuni
2
învățământ primar și
secundar și special

1.1.3.Reconceptualizarea 1.1.3.1.Implementarea
învățământului
noului concept al
extrașcolar
învățământului
extrașcolar municipal

1.1.4.Asigurarea unui
sistem de monitorizare a
condițiilor sanitarogienice în instituțiile de
învățământ general

1.1.4.1.Evaluarea
instituțiilor de
învățământ general în
scopul stabilirii nivelului
de pregătire pentru
începutul anului școlar

Indicatori de
produs/ rezultat
3
la micul dejun/prânz

13 centre
extraşcolare
încadrate în
implementarea
noului concept al
învățământului
extrașcolar
municipal.
Nr. de instituții de
învățământ general
evaluate

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

30.09

Insuficiența finanțării
Tergiversarea
aprobării
Regulamentului de
organizare a
învăţământului
extraşcolar de către
CMC
Nefinisarea pregătirii
instituției pentru noul
an școlar la data
stabilită pentru
evaluare

7
DGETS,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport
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Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS
Șefii DETS din
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

7
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjesco
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
1.1.5.Eficientizarea
1.1.5.1.Dezvoltarea
Nr. de raportări
Fondul de
30.05
Insuficiența dovezilor Pavaloi
activității resurselor
sistemului de
înregistrate
retribuire a
Informații eronate
Andrei, șef
umane din instituțiile de
monitorizare și
muncii
livrate către DGETS adjunct al
învățământ
raportare a încălcărilor
angajaților
DGETS,
eticii profesionale și a
DGETS
Negrei Viorica,
acuzațiilor de
șef adjunct al
acumulare a plăților
DGETS,
informale de către
Muncaangajații instituțiilor de
Aftenev
învățământ
Daniela, şef
adjunctinterimar al
DGETS
Obiectiv general 1.2.: Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale
1.2.1.Promovarea și
1.2.1.1.Coordonarea
430 clase/grupe cu
50 486 200
30.05
Suprasolicitarea
Negrei Viorica,
susținerea claselor cu
funcţionării claselor cu un contingent de 12
lei
elevilor
șef adjunct al
profil arte şi spor din
profil arte şi sport din
000 elevi cu abilități
Lipsa suportului
DGETS,
instituțiile de învățământ instituțiile de
dezvoltate în
curricular
Ignatieva
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1
primar și secundar și a
instituțiilor de învățământ
extrașcolar

2
învățământ primar şi
secundar

3
domeniile artă și
sport din 27 instituții
de învățământ
aprobare prin decizia
Consiliului de
administrație al
DGETS

1.2.2.Organizarea
odihnei şi întremării
elevilor în perioada
estivală

1.2.2.1.Organizarea
odihnei de vară a
copiilor

16 000 elevi
beneficiari de odihnă
și întremare în
perioada vacanței de
vară în tabere de zi
din instituțiile de
învățământ și tabere
din afara orașului

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

31 000 000
lei

31.08
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6
Lipsa specialiștilor în
domeniul solicitat
Prezența unor
divergențe și abateri
ale curriculari la
diferite discipline de
profil de la conceptul
curricular școlar
Neacoperirea
bugetară a
funcționării claselor
cu profil
Lipsa cadrelor
didactice disponibile
de a fi angajate în
timpul concediului în
taberele de odihnă
Asigurarea
insuficientă a
taberelor cu sejur de
zi în cadrul
instituțiilor de
învățământ cu
inventar moale și
tare (ineficiența
economică)

7
Svetlana,
contabil șef,
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
Canațui Silvia,
șef direcție
educație și
tineret,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjesco
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
sursele
financiare
4
56 000 000
lei

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
30.09
Tergiversarea
elaborării dosarelor
elevilor de către
părinți

1
1.2.3.Asigurarea
condițiilor conforme
pentru școlarizarea
copiilor din familii social
vulnerabile

2
1.2.3.1.Identificarea
elevilor din familiile
social-dezavantajate
pentru a beneficia de
ajutor material

3
Lista elevi stabilită și
transmisă Direcției
Generale Asistență
Socială și Sănătate

1.2.4.Organizarea
olimpiadelor școlare

1.2.4.1.Activități
competitive a elevilor
capabili de performanțe
cognitive înalte

8 000 elevi
participanți la fazele
municipale şi
republicane ale 50
olimpiade școlare la
disciplinele de studii

289 825 lei

28.02

1.2.5.Organizarea testării
naționale, examenelor de
absolvire a gimnaziului,
examenelor de
bacalaureat

1.2.5.1.Evaluarea
performanței școlare
prin testarea națională
în învățământul primar,
examene de absolvire
a gimnaziului și
examene de

21 200 elevi evaluați
pentru stabilirea
nivelului
competențelor
necesare continuării
studiilor în
învățământul

727 000 lei

31.07
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Responsabili
de realizare

7
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar
Lipsa programelor de Negrei Viorica,
pregătire a elevilor
șef adjunct al
pentru activitățile
DGETS,
competitive
Axînti
Suprapunerea
Svetlana, șef
olimpiadelor școlare direcție
Prezența elevilor în
inspecție
afara ofertelor de
școlară
participare
Prezentarea ofertelor
de participare cu
întârziere.
Monitorizare
Negrei Viorica,
insuficientă;
șef adjunct al
Prezența unor erori
DGETS,
în prezentarea
Axînti
datelor despre
Svetlana, șef
candidați la
direcție
examenele naționale inspecție
Pagină 8

Acţiuni

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

128 cadre de
conducere
beneficiari – 2
sesiuni de formare în
domeniul
managementului
educațional

5 000 lei

30.11

1.2.7.Susținerea familiilor 1.2.7.1.Acordarea
cu 3 copii în instituțiile de suportului financiar
educație timpurie
lunar

50 de familii
beneficiari a câte
700 lei lunar
familiilor cu 3 copii în
instituțiile de
educație timpurie

420 000 lei

31.12

1.2.8.Monitorizarea
implementării modelelor
de Plan-cadru

83 instituții de
învățământ secundar
beneficiare de
îndrumare pentru
implementarea
modelelor de Plancadru în
învățământul liceal

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

1

1.2.6.Eficientizarea
managementului școlar
prin formare continuă

Subacţiuni
2
bacalaureat
1.2.6.1.Instruirea
cadrelor de conducere
cu privire la
implementarea
politicelor educaționale

1.2.8.1.Asigurarea
asistenței metodice în
implementarea
modelelor de Plancadru în învățământul
liceal

Indicatori de
produs/ rezultat
3
gimnazial
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Riscuri asociate
6
parvenite din
instituțiile de
învățământ
Impact minim al
formării continuă
determinat de
instruire la distanţă.

Responsabili
de realizare
7
școlară

Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar
Insuficienta
Negrei Viorica,
mijloacelor financiare șef adjunct al
DGETS,
Vartic Ana, șef
direcție
management
preșcolar
Numărul mic de
Negrei Viorica,
clase paralele în
șef adjunct al
ciclul liceal
DGETS,
Axînti
Buget auster
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.12
Lipsa formatorilor în
domeniu;
Feed-back negativ al
participanților din
motivul neînsușirii
subiectului.

1
2
1.2.9.Asigurarea formării 1.2.9.1.Activități de
continue a cadrelor
informare și
didactice și de conducere implementare a actelor
normative privind
asigurarea condiţiilor
sanitaro-igienice în
contextul pandemiei
COVID-19.

3
329 cadre de
conducere
beneficiare de
formare continuă în
implementare a
actelor normative
privind asigurarea
condiţiilor sanitaroigienice în contextul
pandemiei COVID19.

1.2.10.Asigurarea
înscrierii copiilor în clasa
I în anul de studii 20212022

1.2.10.1.Monitorizarea
implementării
documentelor de politici
educaționale privind
înscrierea copiilor în
clasa I în anul de studii
2021-2022

Școlarizarea 100 %
a copiilor cu vârstă
de 7 ani locuitori ai
municipiul Chișinău

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.08

Eventuale defecțiuni
tehnice a platformei
escoala.chisinau.md

1.2.11.Asigurarea
accesului tinerilor la

1.2.11.1.Organizarea
admiterii în

87 instituții de
învățământ secundar

Fondul de
retribuire a

31.08

Lipsa concursului
pentru admitere
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Responsabili
de realizare
7
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Vartic Ana, șef
direcție
management
preșcolar
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară,
Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar.
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar
Negrei Viorica,
șef adjunct al
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1
învățământul liceal

2
învățământul liceal,
anul de studii 20212022

3
monitorizate

1.2.12.Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
psihopedagogică

1.2.12.1.Crearea
serviciilor de asistență
psihopedagogică (SAP)
în 5 sectoare ale mun.
Chișinău

1.2.13.Promovarea
relațiilor de parteneriat
educațional la nivel
național și internațional

1.2.13.1.Identificarea
partenerilor pentru
dezvoltarea sistemului
educațional municipal

Elaborarea
Regulamentului de
organizare și
funcționare.
Recrutarea
personalului
necesar. Proiectarea
surselor de
bugetare.
Identificarea
locațiilor
Proiecte
educaționale
elaborate și realizate

Costuri și
sursele
financiare
4
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Constrângeri
financiare

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Atitudinea rezervată
a unor directori vizavi
de parteneriatul
educațional

6
determinat de
numărul mare de
instituţii cu
învățământ liceal

Obiectiv general 1.3.: Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor
1.3.1.Susținerea
1.3.1.1.Seminare,
30.000 de copii și
257 000 lei
31.12
Lipsa specialiștilor
inițiativelor, programelor instruiri, conferințe,
tineri informați
calificați în domeniul
și proiectelor în domeniul campanii promoționale, despre implicarea și
pentru realizarea
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Responsabili
de realizare
7
DGETS,
Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS

MuncaAftenev
Daniela, şef
adjunctinterimar al
DGETS
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1
educației și tineret la
nivel local

2

3
traininguri
participarea tinerilor
informaționale, forumuri la luarea deciziilor,
educaționale, ateliere
promovarea
de lucru.
voluntariatului
antreprenorial,
antiviolență, etc. în
cadru a 20 activități.

1.3.2.Promovarea
creativității copiilor și
tinerilor prin susținerea
programelor culturale,
evenimente publice cu
caracter educațional,
expoziții tematice, acțiuni
cu caracter ecologic,
antreprenorial

1.3.2.1.Organizarea de
festivaluri, concursuri
municipale, programe
culturale, evenimente
publice cu caracter
educațional, expoziții
tematice, acțiuni cu
caracter ecologic,
antreprenorial

32 activități culturalartistice cu
participarea a 100
000 de copii și tineri

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

1 116 000 lei

31.12

Planul anual de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru anul 2021

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6
proiectelor;
Numărul redus al
doritorilor de a
participa la
activitățile propuse;
Lipsa sau
insuficiența bazei
tehnico-materiale;
Necorespunderea
condițiilor tehnice a
localurilor propuse.
Numărul scăzut al
doritorilor de a
participa în activități;
Calitatea scăzută a
materialului propus
spre evoluare;
Reducerea sau
sistarea finanțării;
Nerespectarea
termenelor de
finanțare;
Intervenţia unor
factori externi.

7

Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport
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Acţiuni

Subacţiuni

1

2
1.3.2.2.Organizarea de
către Centrul Municipal
de Tineret Chișinău a
diverselor activități în
susținerea și
promovarea inițiativelor
tinerilor, servicii pentru
tineret, acțiuni de
promovare CLCT și
CMTC
1.3.3.1.Proiect
municipal de granturi
mici pentru asociații
obștești

3
48 activități de
consiliere în
serviciile pentru
tineret oferite de
CMTC cu 10 000
tineri beneficiari

1.3.4.1.Campionate
sportive la probele:
atletism, volei, box,
judo, lupte libere, lupte
greco-romane, scrimă,
șah, taekwondo GTF,
tenis de masă, haltere,
înot, tir, printre sportivii
cu dezabilități, baschet,
hipism, karate-do,

Participarea elevilor 1 069 000 lei
capabili de
performanțe sportive
la 53 campionatele
sportive

1.3.3.Realizarea
acțiunilor în colaborare
cu sectorul asociativ de
tineret

1.3.4.Promovarea
modului sănătos de viață
al elevilor prin acțiuni
sportive

Indicatori de
produs/ rezultat

15 proiecte/2 000
beneficiari de
proiectele pentru
asociații obștești și
grupuri de inițiativă

Costuri și
sursele
financiare
4
300 000 lei

300 000 lei
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Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.12
Lipsa programelor cu
susținere financiară
pentru tineri cu
vârsta 30-35 ani;
Implicarea scăzută
din partea tinerilor cu
vârsta 24-35 ani.

31.12

31.12

Responsabili
de realizare
7
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Grecu Petru,
șef Centrul
municipal de
tineret

Numărul redus tineri
interesaţi pentru
participare.

Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Grecu Petru,
șef Centrul
municipal de
tineret
Lipsa edificiilor
Gheorghiu
sportive specializate, Victor, șef
asigurarea
secție sport
insuficientă cu utilaj
și echipament
sportiv, evoluarea
slabă a sportivilor la
competiții Condiții
meteo nefavorabile
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
orientare sportivă, tir cu
arcul, radiosport, polo
pe apă, rugby,
badminton, baseball,
tenis, fotbal de plajă,
aerobică, ciclism,
iahting, forță triatlon,
fotbal tenis, kikboxing,
gimnastică artistică, joc
de dame, handbal,
caiac-canoe,
gimnastică ritmică
1.3.4.2.Cupe
organizate la probele
sportive: fotbal,
gimnastică artistică,
gimnastică ritmică,
taekwondo ITF,
pentatlon modern,
kikboxing, handbal,
caiac-canoe, rugby,
baseball, ciclism,
haltere, karate-do, polo
pe apă, radio sport ,
șah, joc de dame, înot,
scrimă, box, tir,
badminton

3

Participarea elevilor
capabili de
performanțe sportive
la 23 cupe sportive

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

480 000 lei

31.12
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Lipsa edificiilor
Gheorghiu
sportive specializate, Victor, șef
asigurarea
secție sport
insuficientă cu utilaj
și echipament
sportiv, evoluarea
slabă a sportivilor la
competiții Condiții
meteo nefavorabile
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.3.4.3.Turnee
internaționale
organizate la
următoarele probe
sportive: karate-do,
handbal, fotbal, lupte
libere, volei, dansuri
sportive, rugby, judo,
haltere, tir cu arcul.
1.3.4.4.Curse de
alergări: de 3 km, 6 km,
12 km, Cursa Olimpică

3
Participarea elevilor
capabili de
performanțe sportive
la 14 turnee
internaționale
sportive

1.3.4.5.Concursuri
sportive cu caracter de
masă
1.3.4.6.Deschiderea
claselor specializate la
fotbal şi şah

Participarea elevilor
capabili de
performanțe sportive
la 4 curse de alergări
Participarea elevilor,
tinerilor și a părinților
la concursurile
sportive cu caracter
de masă
Clase specializate la
fotbal şi şah în 20 de
instituții de
învățământ

Costuri și
sursele
financiare
4
388 000 lei

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.12
Prezentarea cu
întârziere a ofertelor
de participare

Responsabili
de realizare
7
Gheorghiu
Victor, șef
secție sport

88 000 lei

31.12

Condiții meteo
nefavorabile

450 000 lei

31.12

Lipsa motivației de a Gheorghiu
practica sportul
Victor, șef
secție sport

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.08

Insuficienţa spațiilor
și a inventarului
sportiv necesar;
Constrângeri
financiare;
Lipsa motivaţiei
pentru sport.
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Gheorghiu
Victor, șef
secție sport

Gheorghiu
Victor, șef
secție sport,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.08
Insuficienţa spațiilor
și a inventarului
sportiv necesar;
Constrângeri
financiare;
Lipsa motivaţiei
pentru sport.

1

2
1.3.4.7.Extinderea
activităţilor extraşcolare
la probele de sport:
lupte libere şi grecoromane, judo, tenis şi
şah

3
Grupe specializate la
probele de sport:
lupte libere şi grecoromane, judo, tenis
şi şah în 15 instituţii
de învăţământ
primar şi secundar

1.4.1.1.Desfășurarea
concursului municipal
„Pedagogul anului
2021”

Identificarea și
premierea cadrelor
didactice cu
performanțe
profesionale

100 000,0 lei

30.04

Refuzul cadrelor
didactice de a
participa la concurs;
Participanți pregătiți
profesional
insuficient

1.4.1.2.Desfășurarea
concursului municipal
al diriginților „Diriginte,
drag părinte”

30 cadre didactice
motivate pentru
participare la
concurs

60 000 lei

31.12

Interesul scăzut
datorat
suprasolicitării
cadrului didactic
diriginte;
Lipsa coeziunii la
nivel de colectiv
pedagogic și de
părinți

Responsabili
de realizare

7
Gheorghiu
Victor, șef
secție sport,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
Obiectiv general 1.4.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere
1.4.1.Stimularea
activității creative a
cadrelor didactice
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Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.4.1.3.Desfășurarea
Forumului cu genericul
„Inserția profesională.
Drepturile și garanțiile
tinerilor specialiști
încadrați în instituțiile
de învățământ din mun.
Chișinău în anul de
studii 2021-2022”
1.4.2.1.Desfășurarea
concursurile pentru
funcția de director al
instituțiilor de
învățământ preșcolar,
primar, secundar și
extrașcolar
1.4.2.2.Monitorizarea
concursurilor pentru
funcția de director
adjunct al instituțiilor de
învățământ organizate
de instituțiile de
învățământ primar,
secundar și extrașcolar

3
111 tinerii specialiști
angajați în luna
septembrie 2021
participanți la forum

1.4.2.Promovarea
cadrelor de conducere și
a cadrelor didactice

Costuri și
sursele
financiare
4
30 000 lei

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
30.11
Lipsa motivației de a
participa la forum

Responsabili
de realizare
7
Donţu
Veronica, şef
interimar
secţia resurse
umane

Numărul de
concursuri
desfășurate

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Interesul scăzut
pentru participare la
concurs

Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS

Numărul de
concursuri
desfășurate

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Interesul scăzut
pentru participare la
concurs

Donţu
Veronica, şef
interimar
secţia resurse
umane
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Acţiuni

Subacţiuni

1

2
1.4.2.3.Evaluarea
activității directorilor
instituțiilor de
învățământ general în
scopul stabilirii
performanței
profesionale

Indicatori de
produs/ rezultat
3
Nr. de directori
evaluați

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.12
Evaluare subiectivă
din motivul
informației
insuficiente

Responsabili
de realizare
7
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
MuncaAftenev
Daniela, şef
adjunctinterimar al
DGETS,
Donțu
Veronica, șef
interimar
secția resurse
umane

Obiectiv general 1.5.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor
1.5.1.Implicarea tinerilor
în identificarea propriilor
necesități și a soluțiilor

1.5.1.1.Sondaj
municipal pentru
identificarea
necesităților tinerilor

1 000 tineri
intervievați privind
identificarea
necesităților

12 000 lei
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30. 04

Marja de eroare
înaltă

Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Grecu Petru,
șef Centrul
municipal de
tineret
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.5.1.2.Organizarea
Forumului Municipal al
tinerilor

3
Întrunirea a 100 de
tineri cu
reprezentanții
instituțiilor de stat și
a ONG pentru
identificarea soluțiilor
problemelor tinerilor
identificate în sondaj
115 tineri beneficiari
de bursa Primăriei
municipiului
Chișinău

1.5.2.Stimularea elevilor
și tinerilor dotați

1.5.2.1.Acordarea
premiului de merit
municipal elevilor și
tinerilor dotați din
municipiul Chișinău

1.5.2.2.Acordarea
premiului municipal
pentru tineret în
domeniul științei,
tehnicii, artei, literaturii
și activism civic

10 laureați ai
concursului în
domeniile științei,
tehnicii, artei,
literaturii și activism
civic

Costuri și
sursele
financiare
4
25 000 lei

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.10
Interesul scăzut al
tinerilor

150 000 lei

31.12

Fonduri modeste
pentru organizarea
activității

180 000 lei

31.12

Fonduri modeste
pentru organizarea
activității
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Responsabili
de realizare
7
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Grecu Petru,
șef Centrul
municipal de
tineret
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
Gheorghiu
Victor, șef
secție sport
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
Termeni
Riscuri asociate
Responsabili
sursele
de
de realizare
financiare realizare
1
2
3
4
5
6
7
Obiectiv general 1.6.: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate
prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice
1.6.1.Îmbunătățirea
1.6.1.1.Elaborarea
86 de instituții de
25 960 000
25.02
Tergiversarea
Șefii DETS din
condițiilor de funcționare caietului de sarcini și a învățământ preșcolar
lei
elaborării
sectoare
a bazei tehnicodevizelor de cheltuieli
renovate
documentației
(Musteață Ion,
materiale în instituțiile de 1.6.1.2.Anunțarea și
1. Lucrări de
Oboroc
31.03- Erori la elaborarea
învățământ preșcolar
reparație capitală în
Tatiana,
desfășurarea
30.04
devizelor de
63 de instituții
concursului
cheltuieli și caietelor Străjescu
2. 24 acoperișuri ale
Natalia,
1.6.1.3.Inițierea
03.05- de sarcini
instituțiilor
Rotaru
lucrărilor de renovare
31.05
Nedepunerea
renovate
Valeriu, Rău
1.6.1.4.Controlul și
31.05dosarelor
de
către
Valentina),
monitorizarea lucrărilor 3. 12 blocuri
31.08
operatorii
economici
sanitare renovate
de renovare
4. 6 sisteme de
1.6.1.5.Identificarea și
31.05- Amânarea procedurii Director
încălzire reparate
Școalasoluționarea
31.08
de licitație
5. 6 rețele electrice
grădiniță nr.
problemelor tehnice
Contestarea ofertelor
reparate
152/ Pas cu
1.6.1.6.Inspectarea în
31.05- depuse
Pas,
scopul respectării
31.08
Nerespectarea
legii
calității lucrărilor de
privind calitatea în
Director
renovare
construcții
și
Școala1.6.1.7.Finalizarea
31.08
efectuarea
grădiniță nr.
lucrărilor și inaugurarea
necalitativă a
199
instituțiilor de
lucrărilor
învățământ preșcolar
1.6.2.Instalarea
1.6.2.1.Elaborarea
100 pavilioane
10 000 000
25.02
Șefii DETS din
Apariția lucrărilor
pavilioanelor în
caietului de sarcini și a instalate
lei
sectoare
adiționale, în afara
grădinițele de copii din
devizelor de cheltuieli
(Musteață Ion,
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Acţiuni
1
orașul Chișinău

Subacţiuni

2
1.6.2.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.2.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.2.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.2.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.2.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.2.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
edificiului
1.6.3.Reparația capitală 1.6.3.1.Elaborarea
a fațadei Grădiniței nr.
caietului de sarcini și a
108, construcția terenului devizelor de cheltuieli
sportiv și dotarea cu
1.6.3.2.Anunțarea și
echipament
desfășurarea
concursului
1.6.3.3.Inițierea
lucrărilor de renovare

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.03- prevederilor
30.04
contractuale de
bază, în procesul de
03.05- demarare a lucrărilor
31.05
31.05- Nerespectarea
obligaţiunilor
31.08
contractuale de către
31.05- agenții economici
31.08

31.0531.08
31.08
Fațada instituției
reparată
Teren sportiv
construit și dotat

2 500 000 lei
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25.02

Responsabili
de realizare
7
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)

Nerespectarea
duratei de executare
a lucrărilor ce duce
la periclitarea
procesului
educațional
Condiții meteo
nefavorabile
Rău Valentina,
şef interimar
DETS Rîșcani

31.0330.04
03.0531.05
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.6.3.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.3.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.3.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.3.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.4.1.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.4.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.4.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.4.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.4.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice

3

1.6.4.Reparația blocului
alimentar, terenului
sportiv și instalarea
gardului a Grădiniței
nr.88

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5
31.0531.08

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

31.0531.08
31.0531.08
31.08
Bloc alimentar
reparat și dotat
Teren sportiv
funcțional
Gard instalat

3 000 000 lei
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25.02

Rău Valentina,
şef interimar
DETS Rîșcani

31.0330.04
03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
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Acţiuni
1

1.6.5.Reparația blocului
alimentar al IPLT ”N.
Iorga”

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2
3
1.6.4.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.4.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.5.1.Anunțarea și
Bloc alimentar
desfășurarea
reparat
concursului
1.6.5.2.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.5.3.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.5.4.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.5.5.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.5.6.Finalizarea
lucrărilor și inaugurare
bloc alimentar

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5
31.0531.08

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

31.08
642 000 lei
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25.02

Director IPLT
”N. Iorga”

03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08
31.08
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1
1.6.6.Construcția sălii de
sport și sala de festivități
a IPLT ”Al. Ioan Cuza”

2
3
1.6.6.1.Finalizarea
Sală de sport
lucrărilor și inaugurarea construită
Sală de festivități
construită

1.6.7.Reparația capitală
a acoperișurilor tuturor
blocurilor LT ”Ion
Creangă”

1.6.7.1.Elaborarea
documentelor de
proiect
1.6.7.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.7.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.7.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.7.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.7.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.7.7.Finalizarea
lucrărilor planificate în
anul 2021

Lucrări de reparație
capitală a 5
acoperișuri
executate conform
bugetului aprobat

Costuri și
sursele
financiare
4
8 490 000 lei

Termeni
de
realizare
5
31.05

8 000 000 lei

25.03
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Riscuri asociate
6

Responsabili
de realizare
7
Director IPLT
”Alexandru
Ioan Cuza”
Director Liceul
Teoretic”Ion
Creangă”

30.0431.05
01.0631.07
31.0701.12
31.0701.12
31.0701.12
01.12
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Acţiuni
1
1.6.8.Reparația capitală
a sălii de sport, și
dotarea sălii de festivități
cu sistem de proiectare a
LT ”Titu Maiorescu”

Subacţiuni

2
1.6.8.1.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.8.2.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.8.3.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.9.Construcția capitală 1.6.9.1.Elaborarea
a cantinei LT ”Iulia
documentelor de
Hașdeu”
proiect
1.6.9.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.9.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.9.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.9.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.9.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.9.7.Finalizarea
lucrărilor planificate în

Indicatori de
produs/ rezultat
3
Sală de sport
reparată
Sistem de proiectare
funcțional în sala de
festivități
Lucrări de
construcție a
cantinei executate
conform bugetului
aprobat

Costuri și
sursele
financiare
4
587 000 lei

Termeni
de
realizare
5
25.02

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
Strajesco
Natalia, şef
DETS Centru

03.0531.05
31.08
5 000 000 lei
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25.03

Musteaţă Ion,
şef DETS
Botanica

30.0431.05
01.0631.07
31.0701.12
31.0701.12
31.0701.12
01.12
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

1 000 000 lei

25.02

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

anul 2021
1.6.10.Instalarea gardului 1.6.10.1.Anunțarea și
LT ”B. P. Hașdeu”
desfășurarea
concursului
1.6.10.2.Inițierea
lucrărilor de renovare

580 m de gard
instalat

1.6.10.3.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.10.4.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.10.5.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.10.6.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.11.Reparația și
1.6.11.1.Anunțarea și
Teren sportiv reparat
amenajarea terenului
desfășurarea
capital și amenajat
sportiv al IPLT ”O. Ghibu” concursului
1.6.11.2.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.11.3.Controlul și
monitorizarea lucrărilor

Musteaţă Ion,
şef DETS
Botanica

03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08
31.08
460 000 lei
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25.02

Director I. P.
Liceul Teoretic
”O. Ghibu”

03.0531.05
31.0531.08
Pagină 26

Acţiuni

Subacţiuni

1

2
de renovare
1.6.11.4.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.11.5.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.11.6.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.12.Dotarea terenului 1.6.12.1.Anunțarea și
de joacă a Școlii auxiliare desfășurarea
nr.7 la necesitățile
concursului
elevilor cu cerințe
1.6.12.2.Inițierea
educaționale speciale și lucrărilor de reparație
securizarea porților școlii 1.6.12.3.Finalizarea
cu interfon
lucrărilor și inaugurarea
edificiului

1.6.13.Extinderea
instituțiilor de educație
timpurie prin
redeschiderea a 2
grădinițe noi:
IET nr. 3

1.6.13.1.Elaborarea
proiectului
1.6.13.2.Perfectarea
certificatului de
urbanism
1.6.13.3.Elaborarea si

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

31.0531.08
31.0531.08
31.08
Teren de joacă
adaptat la
necesitățile elevilor
cu CES
Porți cu interfon
funcționale

700 000 lei

25.02

Strajesco
Natalia, şef
DETS Centru

03.0531.05
31.08

IET nr. 3 și IET nr.18
funcționale

13 500 000
lei
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25.01
10.02

Tergiversarea
elaborării
documentației

28.02

Erori la elaborarea
devizelor de
cheltuieli și caietelor

Oboroc
Tatiana, şef
interimar
DETS
Buiucani
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.13.4.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.14.5.Anunțul public
și desfășurarea
concursului
1.6.14.6.Inițierea
lucrărilor de construcție
în instituțiile de
învățământ
1.6.14.7.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.14.8.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.14.9.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.14.10.Finalizarea și
recepția lucrărilor de
construcție și dotare

3

IET nr.18

Costuri și
sursele
financiare
4
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Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

de sarcini
26.04

Nedepunerea
dosarelor de către
operatorii economici

25.03

Amânarea procedurii
de licitație

03.05

03.0525.08
03.0525.08
03.0525.08
25.08

Contestarea ofertelor
depuse
Nerespectarea legii
privind calitatea în
construcții și
efectuarea
necalitativă a
lucrărilor
Apariția lucrărilor
adiționale, în afara
prevederilor
contractuale de
bază, în procesul de
demarare a lucrărilor
Nerespectarea
obligaţiunilor
contractuale de către
Pagină 28

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.6.14.11.Inaugurarea
edificiului
1.6.15.1.Elaborarea
proiectului
1.6.15.2.Perfectarea
certificatului de
urbanism
1.6.15.3.Elaborarea și
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.15.4.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.15.5.Anunțul public
și desfășurarea
concursului
1.6.15.6.Inițierea
lucrărilor de construcție
în instituțiile de
învățământ
1.6.15.7.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.15.8.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice

3

1.6.15.Extinderea
instituțiilor de educație
timpurie prin
redeschiderea de
grădiniței nr. 28

Lucrări de
construcție a
grădiniței executate
conform bugetului
aprobat

Costuri și
sursele
financiare
4
10 000 000
lei
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Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.08
agenții economici
25.01
10.02
28.02

Nerespectarea
duratei de executare
a lucrărilor ce duce
la periclitarea
procesului
educațional

Responsabili
de realizare
7
Rău Valentina,
şef interimar
DETS Rîșcani

Condiții meteo
nefavorabile

26.04
25.05
31.06

31.0631.12
31.0631.12
Pagină 29

Acţiuni
1

Subacţiuni

2
1.6.15.9.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.15.10.Finalizarea
lucrărilor de construcție
și dotare planificate în
anul 2021
1.6.16.Extinderea
1.6.16.1.Elaborarea
numărului de grupe în 14 caietului de sarcini și a
grădinițe:
devizelor de cheltuieli
IET nr. 44
1.6.16.2.Anunțarea si
IET nr. 99
desfășurarea
IET nr.103
concursului
IET nr.141 (inclusiv
1.6.16.3.Inițierea
bazin)
lucrărilor de construcție
IET nr.165
și renovare în grădiniță
IET nr.168
1.6.16.4.Controlul și
IET nr.180
monitorizarea lucrărilor
IET nr.26
de renovare
IET nr.226
1.6.16.5.Identificarea și
IET nr.13
soluționarea
IET nr.38
problemelor tehnice
IET nr.108
1.6.16.6.Inspectarea în
ȘSp. ”Orfeu”
scopul respectării
Școala-grădiniță nr.199
calității lucrărilor de
renovare

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5
31.0631.12

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

31.12

26 grupe noi
funcționale în 14
grădinițe:
IET nr. 44
IET nr. 99
IET nr.103
IET nr.141 (inclusiv
bazin)
IET nr.165
IET nr.168
IET nr.180
IET nr.26
IET nr.226
IET nr.13
IET nr.38
IET nr.108
ȘSp. ”Orfeu”
Școala-grădiniță
nr.199

14 950 000
lei
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25.02
31.0330.04
03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08

Tergiversarea
elaborării
documentației

Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Erori la elaborarea
Tatiana,
devizelor de
cheltuieli și caietelor Străjescu
Natalia,
de sarcini
Rotaru
Nedepunerea
Valeriu, Rău
dosarelor de către
Valentina),
operatorii economici Director
Amânarea procedurii Școalagrădiniță nr.
de licitație
199
Contestarea ofertelor
depuse
Nerespectarea legii
privind calitatea în
construcții și
Pagină 30

Acţiuni

Subacţiuni

1

Indicatori de
produs/ rezultat

2
3
1.6.16.7.Dotarea cu
utilaj, mobilier, inventar
și echipament a
grupelor noi
1.6.16.7.Finalizarea
lucrărilor și deschidere
grupelor noi în
instituțiile de
învățământ preșcolar
1.6.17.Reamplasarea
1.6.17.1.Elaborarea
Edificiul LT ”Pro
liceului din incinta unei
caietului de sarcini și a Succes” reparat
grădinițe adaptate în
devizelor de cheltuieli
capital și funcțional
edificiul LT ”Pro Succes”, 1.6.17.2.Anunțarea si
str. Ashabad nr. 129
desfășurarea
concursului
1.6.17.3.Inițierea
lucrărilor de construcție
și renovare în grădiniță

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
01.07- efectuarea
02.08
necalitativă a
lucrărilor
31.08

10 000 000
lei

1.6.17.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.17.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
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25.02
1.0330.04

7

Apariția lucrărilor
adiționale, în afara
prevederilor
contractuale de
bază, în procesul de
demarare a lucrărilor Musteaţă Ion,
şef DETS
Nerespectarea
Botanica
obligaţiunilor
contractuale de către
agenții economici

31.0531.08

Nerespectarea
duratei de executare
a lucrărilor ce duce
la periclitarea
procesului
educațional

31.0531.08

Număr insuficient de
personal de cadre
didactice/ non-

03.0531.05

Responsabili
de realizare

Pagină 31

Acţiuni
1

Subacţiuni

2
1.6.17.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.17.7.Dotarea cu
utilaj, mobilier, inventar
și echipament a
grupelor noi
1.6.17.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
1.6.18.Reconstrucția
1.6.18.1.Elaborarea
capitală a Gimnaziului nr. proiectului
6
1.6.18.2.Perfectarea
certificatului de
urbanism
1.6.18.3.Elaborarea și
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.18.4.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.18.5.Anunțul public
și desfășurarea
concursului
1.6.18.6.Inițierea
lucrărilor de construcție

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.05- didactice
31.08
Condiții meteo
nefavorabile

Responsabili
de realizare
7

01.0702.08
31.08
Lucrări de
reconstrucție a
grădiniței executate
conform bugetului
aprobat

15 000 000
lei
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25.01
10.02

Musteaţă Ion,
şef DETS
Botanica

15.03

25.05
15.06
31.12
Pagină 32

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
în instituțiile de
învățământ planificate
în anul 2021
1.6.19.1.Elaborarea
documentelor de
proiect
1.6.19.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.19.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.19.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.19.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.19.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.19.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
edificiului
1.6.20.1.Elaborarea
documentelor de
proiect

3

1.6.19.Adaptarea
edificiului pentru
reorganizarea
Gimnaziului nr. 68, s.
Dobrogea, în complex
educațional

1.6.20.Adaptarea
edificiului pentru
reorganizarea

2 grupe noi
funcționale

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

1 200 000 lei

25.02

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Musteaţă Ion,
şef DETS
Botanica

31.0330.04
03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08
31.08
2 grupe noi
funcționale

2 000 000 lei
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25.02

Rotaru
Valeriu, şef
DETS Ciocana
Pagină 33

Acţiuni
1
Gimnaziului „Steliana
Grama” în complex
educațional

1.6.21.Adaptarea
edificiului pentru
reorganizarea LT “Mihail
Lomonosov” în complex
educațional
1.6.22.Supraetajarea
blocului nou adiacent cu
un etaj (etaj 3) al L.T.
“Waldorf”

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2
3
1.6.20.2.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.20.3.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.20.4.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.20.5.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.20.6.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.20.7.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
edificiului
1.6.21.1.Finalizarea
4 grupe noi
lucrărilor și inaugurarea funcționale
edificiului
1.6.22.1.Elaborarea
proiectului
1.6.22.2.Perfectarea
certificatului de

4 clase noi
funcționale

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5
31.0330.04

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

03.0531.05
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08
31.08
1 500 000 lei

31.08

Rău Valentina,
şef interimar
DETS Rîșcani

5 000 000 lei

01.03

Rău Valentina,
şef interimar
DETS Rîșcani
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15.04

Pagină 34

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

urbanism
1.6.22.3.Elaborarea și
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.22.4.Anunțarea și
desfășurarea
concursului
1.6.22.5.Inițierea
lucrărilor de renovare
1.6.22.6.Controlul și
monitorizarea lucrărilor
de renovare
1.6.22.7.Identificarea și
soluționarea
problemelor tehnice
1.6.22.8.Inspectarea în
scopul respectării
calității lucrărilor de
renovare
1.6.22.9.Finalizarea
lucrărilor și inaugurarea
edificiului
1.6.23.Asigurarea cu apă 1.6.23.1.Elaborarea
35 253 copii
potabilă a copiilor din
caietului de sarcini și a beneficiari de apă
instituțiile de educație
devizelor de cheltuieli
potabilă

30.04

31.05
15.06
31.0531.08
31.0531.08
31.0531.08
15.11
4 528 000 lei
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4-15.01

Tergiversarea
elaborării

Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Pagină 35

Acţiuni
1
timpurie municipale

1.6.24.Asigurarea cu apă
potabilă a elevilor
claselor
I-IV din instituțiile de
învățământ municipale

1.6.25.Dotarea
cabinetelor de studii cu
materiale didactice
în conformitate cu
prevederile curriculare

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2
1.6.23.2.Anunțul public
și desfășurarea
concursului
1.6.23.3.Livrarea apei
potabile

3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
21.01
documentației
31.12

1.6.24.1.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.24.2.Anunțul public
și desfășurarea
concursului
1.6.24.3.Livrarea apei
potabile

35 790 elevi
beneficiari de apă
potabilă

1.6.25.1.Stabilirea
necesităților

30 cabinete dotate
cu materiale
didactice

4 000 000 lei

4-15.01
21.02
31.12

12 131 400
lei

1.6.25.2.Elaborarea
caietului de sarcini și a
devizelor de cheltuieli
1.6.25.3.Anunțul public
și desfășurarea
concursului

Planul anual de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru anul 2021

15.02
15.03

Responsabili
de realizare

7
Oboroc
Tatiana,
Nedepunerea
Străjescu
dosarelor de către
operatorii economici Natalia,
Rotaru
Amânarea procedurii Valeriu, Rău
de licitație
Valentina)
Contestarea ofertelor Șefii DETS din
sectoare
depuse
(Musteață Ion,
Întârzierea plăților
Oboroc
Nerespectarea
Tatiana,
obligaţiunilor
Străjescu
contractuale de către Natalia,
agenții economici
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Pavaloi
Andrei, şef
adjunct al
DGETS

30.04

Pagină 36

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
1.6.25.4.Dotarea
cabinetelor cu
materiale didactice
1.6.26.1.Asigurarea cu
informație necesară
privind inițierea
lucrărilor de
eficientizare energetică
1.6.26.2.Elaborarea și
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.26.3.Elaborarea
planului privind lucrările
de reabilitare
energetică
1.6.26.4.Demararea
procedurii de achiziție
1.6.26.5.Demararea
lucrărilor de reabilitare
energetică
1.6.26.6.Finalizarea și
recepția lucrărilor
1.6.27.1.Asigurarea cu
informație necesară
privind inițierea
lucrărilor de

3

1.6.26.Realizarea
proiectului de eficiență
energetică în 6 instituții
de educație timpurie
municipale:
IET nr. 127
IET nr. 225
IET nr. 112 (bloc A, B)
IET nr. 34
IET nr.146
IET nr. 167

1.6.27.Realizarea
proiectului de eficiență
energetică în 13 instituții
de învățământ primar şi

6 instituții de
educație timpurie
reparate

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5
31.07

2 175 000
EUR

31.12

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Întârzierea plăților
Efectuarea
necalitativă a
lucrărilor

Pavaloi
Andrei, şef
adjunct al
DGETS

Nerespectarea
obligaţiunilor
contractuale de către
agenții economici
Apariția lucrărilor
adiționale, în afara
prevederilor
contractuale de
bază, în procesul de
demarare a lucrărilor
Condiții meteo
nefavorabile

13 instituții de
învățământ
preuniversitar
reparate

10 232 000
EUR
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31.12

Pavaloi
Andrei, şef
adjunct al
DGETS
Pagină 37

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
eficientizare energetică

3

secundar:
LTPS „Gloria”
IPLT „G.Meniuc“
IPLT ”Petru Rareș”
Gimnaziul - internat nr.3
LT „N. V. Gogol” (bazin)
IPLT “O. Ghibu”
IPLT „V.Alecsandri"
IPLT “Elena Alistar”
LT „B.P.Hasdeu”
LT „V. Lupu”
IPLT”Natalia Dadiani”
(bloc 1,2)
IIPLT ”Vasile Vasilache”
LTPA „N. Sulac”

2.1.1.Consolidarea
sistemului de
management al DGETS

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

1.6.27.2.Elaborarea și
eliberarea Certificatului
de urbanism de către
PMC
1.6.27.3.Elaborarea
planului privind lucrările
de reabilitare
energetică
1.6.27.4.Demararea
procedurii de achiziție
1.6.27.5.Demararea
lucrărilor de reabilitare
energetică
Prioritate 2: Îmbunătățire eficientă, eficacitate
Obiectiv general 2.1.: Consolidarea managementului organizațional și instituțional
2.1.1.1.Reactualizarea Regulamentele de
Fondul de
15.02
Divergențe în cadrul
regulamentelor de
organizare și
retribuire a
normativ
organizare și
funcționare ale
muncii
funcționare ale
subdiviziunilor
subdiviziunilor
structurale și fișele
structurale și a fișelor
de post ale
de post ale angajaților angajaților
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Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,
Pagină 38

Acţiuni
1

2.1.3.Asigurarea
transparenței în procesul
decizional în activitatea
DGETS

Subacţiuni
2
în contextul
reorganizării DGETS

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

Tergiversarea
prezentării
rapoartelor de
activitate ale
subdiviziunilor
Neconcordanța
dintre informația din
rapoartele publicate
și informația reală

7
MuncaAftenev
Daniela, şef
adjunctinterimar al
DGETS,
Donțu
Veronica, șef
interimar
secția resurse
umane
Şefii
subdiviziunilor
DGETS

2.1.1.2.Elaborarea
analizei sectoriale

Analiză elaborată și
aprobată

Fondul de
retribuire a
muncii

31.07

2.1.3.1.Publicarea pe
paginile web ale
instituțiilor de
învățământ, DGETS,
DETS a rapoartelor
instituțiilor de
învățământ general
privind activitatea
instituției și realizarea
procedurilor de achiziții
publice, procurări şi

Numărul de rapoarte
publicate

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12
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Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar,
Vartic Ana, șef
direcție
management
preșcolar,
Canațui Silvia,
șef direcție
Pagină 39

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

1

2

3

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
tineret și sport,
Gheorghiu
Victor, șef
secție sport
Delinschi
Aliona, şef
interimar
secţie
informare şi
comunicare cu
publicul

Campanii de
informare în 15
instituții de
învățământ
(4 300 elevi, 100
profesori, 15
directori)

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.10

Comunicare
defectuoasă

Informarea elevilor
din clasa a XII-a cu
consecințele actului
de corupție

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii

31.10

Lipsa motivației de a
participa la training

31.12

Tergiversarea
prezentării actelor
emise/adoptate

donații ș.a.

2.1.3.2. Desfășurarea
campaniilor de
informare a părinților și
elevilor privind
interzicerea colectărilor
plăților informale în
instituțiile de
învățământ. În comun
cu reprezentații
DGETS, CNA,
președinții AOP,
conducătorii instituțiilor
de educație timpurie la
nivel de DETS din
sectoare
2.1.3.3. Training
interactiv în domeniul
anticorupție pentru
elevi și tineri în
parteneriat cu CNA
2.1.4.Asigurarea evidenții 2.1.4.1.Înregistrarea
actelor administrative
actelor administrative
emise/adoptate de către emise/adoptate de

Registrul de
evidență a actelor
administrative
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Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar
Barac
Parascovia,
șef cancelarie
Pagină 40

Acţiuni
1
DGETS
2.1.5.Asigurarea utilizării
eficiente a mijloacelor
financiare bugetare

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2
către DGETS

3
emise/adoptate

2.1.5.1.Executarea
bugetului cu
respectarea normelor
legale

Analizele executării
bugetului

2.1.5.2.Organizarea
conformă a achizițiilor
publice

Plan de achiziții
aprobat și publicat.
Procedurile de
achiziții organizate
transparent.
Contractele atribuite
Plan elaborat și
prezentat APL

Costuri și
sursele
financiare
4
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate
6
pentru înregistrare

Responsabili
de realizare
7

31.12

Nerespectarea
termenilor stabiliți
pentru procedurile
financiare

Ignatieva
Svetlana,
contabil șef

31.12

Lipsa interesului
agenților economici
pentru participare

Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,

2.1.6.Implementarea
acțiunilor de planificare

2.1.6.1. Elaborarea
Fondul de
31.01
Lipsa unei analize
Canațui Silvia,
planului de acțiuni
retribuire a
reale a necesităților șef direcție
privind prevenirea și
muncii
tineret și sport
combaterea traficului
angajaților
de ființe umane pentru
DGETS
anul 2021
Obiectiv general 2.2.: Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial

2.2.1.Autoevaluarea
sistemului de control
intern managerial

2.2.1.1.Realizarea
procedurii de
autoevaluare cu
întocmirea raportului şi
Declaraţiei de
răspundere

Raportul de
autoevaluare
aprobat. Declaraţia
de răspundere
managerială plasată
pe pagina web a

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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10.02

Tergiversarea
prezentării
rapoartelor anuale
de autoevaluare de
către subdiviziuni

Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control,
Şefii
subdiviziunilor
Pagină 41

Acţiuni
1
2.2.2.Documentarea
proceselor de bază în
cadrul DGETS

2.2.3.Gestionarea
riscurilor asociate
obiectivelor și activităților
desfășurate
2.2.4.Perfecționarea
managementului
instituțional și al
performanței

Subacţiuni
2
managerială

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate
6

DGETS

Responsabili
de realizare
7
DGETS

2.2.2.1.Identificarea,
revizuirea și
actualizarea proceselor
de bază și înregistrarea
acestora în lista de
inventar
2.2.2.2.Descrierea
narativă/grafică a
proceselor

Procese de bază
identificate

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.01

Stabilirea incorectă a Şefii
proceselor de bază
subdiviziunilor
DGETS

Proces descris
narativ/grafic,
analizat și aprobat

15.02

Erori în descrierea
narativă

Şefii
subdiviziunilor
DGETS

2.2.2.3.Întocmirea
catalogului proceselor
descrise

Catalogul proceselor
de bază

15.03

Completarea
incorectă a
catalogului

Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control

2.2.3.1.Actualizarea/
revizuirea procedurii de
autoevaluare și
întocmirea registrului
riscurilor
2.2.4.1.Dezvoltarea
profesională continuă al
angajaților, reieșind din
necesitățile evaluate

Registrul riscurilor
elaborat şi aprobat

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților

15.02

Autoevaluare
subiectivă

Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control

31.12

Lipsa programelor de
instruire necesare în
cadrul instituțiilor de
formare continuă

Donţu
Veronica, şef
interimar
secţia resurse

Nr. de angajați
instruiți
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Pagină 42

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

2.2.4.2.Evaluarea
performanțelor
funcționarilor publici și
a angajaților din cadrul
DGETS

Nr. de funcționari
publici și angajați ai
DGETS evaluați

Costuri și
sursele
financiare
4
DGETS

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.01

Riscuri asociate
6
Tergiversarea
prezentării
rapoartelor de
activitate și a fișelor
de evaluare

Responsabili
de realizare
7
umane
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS,
Negrei Viorica,
șef adjunct al
DGETS,

Obiectiv general 2.3.: Implementarea recomandărilor de audit extern
2.3.1.Examinarea în
ședința consiliului a
rezultatelor auditului, cu
audierea șefilor
subdiviziunilor
menționate în raportul de
audit (dispoziția PG din
20.11.2020), remedierea
deficiențelor și
implementarea
recomandărilor misiunii
de audit
2.3.2.Identificarea AOP
neînregistrate care
activează pe teritoriul
instituțiilor de învățământ
general

2.3.1.1.Elaborarea
Rapoarte elaborate
rapoartelor privind
Decizie aprobată
implementarea
recomandărilor
misiunilor de audit
2.3.1.2.Aprobarea
deciziei Consiliului de
administrație al DGETS

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

2.3.2.1.Desfășurarea
Control special
controlului special
efectuat
privind activitățile AOP
neînregistrate conform
cadrului legal în

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12
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Tergiversarea
prezentării
rapoartelor
Raport incomplet

Divergențe dintre
cadrul normativ din
domeniu

Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS

Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar,
Pagină 43

Acţiuni
1

Subacţiuni
2
instituțiilor de
învățământ general

Indicatori de
produs/ rezultat
3

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

2.3.3.Revizuirea statelor
de personal ale
instituțiilor de învățământ
general

2.3.3.1.Revizuirea
State de personal
statelor de personal ale ale instituțiilor
instituțiilor de
revizuite
învățământ general

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

2.3.4.Elaborarea şi
implementarea unor
reglementări care ar
asigura monitorizarea şi
soluționarea conflictelor
de interese în cadrul
administrării instituțiilor
învățământ

2.3.4.1.Realizarea unui
studiu în vederea
identificării posibilelor
conflicte de interese în
administrarea
instituțiilor de
învățământ cu
aplicarea sancțiunilor
ce se impun, în cazul
depistării unor derogări

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.04

Studiu realizat
Registru de
monitorizare
elaborat
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
Vartic Ana, șef
direcție
management
preșcolar,
Canațui Silvia,
șef direcție
tineret și sport,
Gheorghiu
Victor, șef
secție sport
Tergiversarea
Russu Elena,
procedurii de
şef secție
aprobarea a statelor- analiză,
tip de personal
monitorizare și
implementare
a politicilor
educaționale
Tergiversarea
Donţu
termenului de
Veronica, şef
realizare urmare
interimar
suprasolicitării
secţia resurse
angajaților
umane

Pagină 44

Acţiuni

Subacţiuni

1

2
de la cadrul normativ.
2.3.4.2.Instituirea
reglementărilor care ar
asigura monitorizarea
şi soluționarea
conflictelor de interese
in cadrul administrării
instituțiilor de
învățământ.
2.3.5.Asigurarea
2.3.5.1.Examinarea
conformității serviciilor
situației de caz în
educaționale prestate de vederea determinării
LT "Academia copiilor" în conformității serviciilor
conformitate cu Planuleducaționale prestate
cadru de învățământ
de IPLT "Academia
Copiilor"
2.3.6.Eliminarea
deficiențelor indicate în
Raportul de audit,
determinarea
persoanelor responsabile
de aceste deficiente si
tragerea la răspundere a
acestora conform
cadrului normativ existent

2.3.6.1.Realizarea
anchetei de serviciu.
2.3.6.2.Emiterea
ordinului cu privire la
rezultatele anchetei de
serviciu

Indicatori de
produs/ rezultat

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Control special
realizat

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

28.03

Refuzul conducerii
instituției de
învățământ de a se
conforma rigorilor
impuse

Anchetă de serviciu
realizată
Ordin emis

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.03

Lipsa personalului
calificat pentru
desfăşurarea
anchetei

3
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control,
Axînti
Svetlana, șef
direcție
inspecție
școlară
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS

Pagină 45

Acţiuni
1
2.3.7.Asigurarea
fundamentării unităților
de personal aprobate,
prin stabilirea normelor
de muncă pentru fiecare
funcție separat
2.3.8.Revizuirea
regulamentelor de
salarizare a angajaților și
corelarea acestora cu
cadrul normativ existent
în domeniul salarizării în
instituțiile de învățământ

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2
2.3.7.1.Revizuirea
fișelor de post și
stabilirea normelor de
muncă separat pentru
funcție

3
Fişe de post
elaborate

2.3.8.1.Revizuirea
Regulamentului cu
privire la modul de
stabilire a sporului
pentru performanță
personalului din
unitățile bugetare și a
Regulamentului cu
privire la tipurile și
modul de stabilire a
sporurilor cu caracter
specific și examinarea
acestora la Consiliul
de administrație al
entității educaționale;
2.3.8.2.Revizuirea
Listelor de tarifare ale
tuturor instituțiilor de
învățământ din
subordine pentru
stabilirea corectă a

Regulament aprobat
Liste de tarifare
revizuite

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.03
Deficiențe tehnice

31.12

Responsabili
de realizare
7
Donţu
Veronica, şef
interimar
secţia resurse
umane

Stabilirea incorectă a Donţu
proceselor de bază
Veronica, şef
interimar
Lipsa cadrelor
secţia resurse
calificate în
umane,
elaborarea de
Russu Elena,
regulamente
şef secție
analiză,
monitorizare și
implementare
a politicilor
educaționale,
Șefii DETS de
sector,
Directorii
instituțiilor de
învățământ cu
autonomie
financiară

Pagină 46

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
3
claselor de salarizare,
calcularea vechimii în
muncă
2.3.9.Eficientizarea
2.3.9.1.Elaborarea şi
Planuri instituționale
cheltuielilor salariale prin aprobarea planurilor de de formare continuă
acordarea concediilor
formare continuă e a
a angajaților
ordinare şi delegarea la
angajaților din
cursurile de perfecționare subordine
în afara zilelor de
predare a orelor

2.3.10.Prezentarea în
ședința CMC
a rapoartelor privind
implementarea
recomandărilor misiunii
de audit (dispoziția PG

2.3.10.1.Elaborarea
rapoartelor privind
implementarea
recomandărilor
misiunilor de audit

Rapoarte elaborate
și prezentate

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.03

Comunicarea
defectuoasă

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.03

Raport incomplet
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Axînti
Svetlana, şef
direcție
inspecția
școlară,
Ignatieva
Svetlana,
contabil șef,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Pavaloi
Andrei, șef
adjunct al
DGETS

Pagină 47

Acţiuni
1
din 22.01.2021)

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

2

3

2.3.11.Respectarea
normelor naturale și
financiare în alimentația
copiilor/elevilor din
instituțiile de învățământ
general

2.3.11.1.Constituirea
grupului de lucru

Modele de meniu
pilotate

2.3.12.Respectarea
procedurilor de achiziție
publică a alimentelor în
instituțiile de învățământ
general

2.3.12.1.Implementarea Organizarea unui
Acordului de asociere
proces de
între Direcțiile de sector alimentație calitativ
la costuri minime

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Constrângeri
financiare

Garbuz
Daniela, șef
secție
management
preuniversitar,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Participarea pasivă a Șefii DETS din
agenților economici sectoare
lideri pe piață
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Pagină 48

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1
2.3.13.Asigurarea
evidenței conforme și
separate a cheltuielilor
înregistrate pentru
diferite servicii/produse
vândute în instituțiile de
învățământ

2
2.3.13.1.Instalarea
contoarelor la energie
electrică și apă în
blocul alimentar

3
Registru de evidență
a datelor contoarelor
la energie electrică
și apă

2.3.14.Instituirea
procedurilor de evidență
a lucrărilor de reparații
executate pe fiecare
instituție, cu specificarea
tipului de lucrări,
perioadei în care s-au
executat, volumul
lucrărilor executate și a
perioadei de garanție

2.3.14.1.Formarea
bazei de date cu
informații exhaustive
privind edificiile
gestionate;
2.3.14.2. Instituirea
registrelor de evidență
analitică a lucrărilor pe
fiecare instituție;
2.3.14.3. Desemnarea
persoanelor
responsabile de

Evidență analitică a
lucrărilor executate
pe fiecare instituție

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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Termeni
Riscuri asociate
de
realizare
5
6
31.12
Constrângeri
financiare

31.12

Responsabili
de realizare

7
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina),
Directorii
instituțiilor de
învățământ cu
autonomie
financiară
Șefii DETS din
Nerespectarea
sectoare
obligațiunilor
(Musteață Ion,
contractuale de către Oboroc
agenții economici
Tatiana,
Străjescu
Nerespectarea
duratei de executare Natalia,
Rotaru
a lucrărilor ce duce
Valeriu, Rău
la periclitarea
Valentina),
procesului
Secția
educațional
exploatare,
Pagină 49

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
completarea și
actualizarea registrelor
respective;
2.3.14.4. Monitorizarea
periodică a modulului
de ținere a evidenței
lucrărilor executate pe
parcursul perioadei de
gestiune.
2.3.15.1.Completarea
atribuțiilor membrilor
GLA cu funcții de
monitorizare a
aspectelor financiare cu
responsabilitatea de
verificare a
corectitudinii calculelor
aritmetice în stabilirea
costului lucrărilor de
reparație de către
ofertanții participanți la
procedurile de AP;
2.3.15.2.Notificarea
agenților
economici
referitor la erorile
admise și necesitatea
recuperării mijloacelor

3

2.3.15.Recuperarea
mijloacelor financiare
achitate nejustificat
operatorilor economici
din cauza erorilor
admise la elaborarea
devizelor de cheltuieli/
ofertelor

Recuperarea
mijloacelor
financiare achitate
nejustificat

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12
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Riscuri asociate
6
Condiții meteo
nefavorabile

Responsabili
de realizare
7
reparații și
contracții

Grupul achiziții
publice,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

financiare
achitate
nejustificat;
Monitorizarea
recuperării mijloacelor
financiare de către
operatorii economici
notificați
2.3.16.Includerea
în 2.3.16.1.Includerea în Contract perfectat
contractele
contractele încheiate
încheiate a clauzei
pentru
prestarea
privind sancționarea
serviciilor de elaborare
prestatorilor de servicii
a caietelor de sarcini
pentru erori admise în
pentru
lucrări
de
deviz
reparație a clauzei
conform
căreia
prestatorul poate fi
sancționat pentru erori
admise în devizul
elaborat.
2.3.17.Instituirea și
2.3.17.1. Conform
Plan de acțiuni
fortificarea procedurilor
planului de acțiuni
aprobat
de control intern conform privind implementarea
recomandărilor oferite în recomandărilor de
cadrul misiunilor de audit audit.
precedente de evaluare a
sistemului achizițiilor
publice

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

31.12

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7

Grupul achiziții
publice,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control,
Grupul achiziții
publice,
Șefii DETS din
sectoare
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2

3

2.3.18.1.Instituțiile
beneficiare de reparații
vor asigura:
-evidența utilităților
consumate de către
antreprenori în
perioada executării
lucrărilor de reparații
-transmiterea datelor
privind cheltuielile
respective către
contabilitățile din cadrul
DETS/ DGETS pentru
efectuarea calculelor
necesare și
recuperarea costurilor
pentru consumul de
utilități

Demers
expediat
către
instanțele
abilitate
Implementarea
acțiunilor conform
recomandărilor
instituțiilor abilitate

2.3.18.Asigurarea
recuperării din contul
antreprenorului a
costurilor pentru
consumul de utilități în
perioada executării
lucrărilor de reparație

Costuri și
sursele
financiare
4

Termeni
de
realizare
5

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
Frunza
Clavdia, șef
secție revizie
și control,
Grupul achiziții
publice,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina)
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Acţiuni
1
2.3.19.Informarea
conducătorilor instituțiilor
de învățământ cu privire
la volumul și tipul
lucrărilor care urmează a
fi executate în cadrul
instituției

Subacţiuni

2
2.3.19.1.Oferirea,
contra semnătura,
conducătorului
instituției de învățământ
a listei de lucrări care a
stat la baza elaborării
caietului de sarcini;
2.3.19.2.Informarea
conducătorului
instituțiilor de
învățământ despre
inadmisibilitatea
solicitărilor de
modificare a tipului/
volumelor lucrărilor
contractate
2.3.20.Responsabilizarea 2.3.20.1.Desemnarea
persoanelor cu atribuția
prin ordinul
de recepție a lucrărilor
conducătorului DGETS/
executate în vederea
DETS a comisiei pentru
verificării lucrărilor
recepția lucrărilor
executate și semnarea
executate, cu
procesului verbal doar
includerea unui
după îndeplinirea tuturor reprezentant al
obligațiunilor contractuale instituției beneficiare de
lucrări de reparații;
2.3.20.2. Recepția

Indicatori de
produs/ rezultat
3
Lista de lucrări
adusă la cunoștință
beneficiarului contra
semnătură

Procesul verbal de
recepție
la
terminarea lucrărilor
semnat

Costuri și
sursele
financiare
4
Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS

Termeni
de
realizare
5
31.12

Fondul de
retribuire a
muncii
angajaților
DGETS
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Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina),
Directorii
instituțiilor de
învățământ cu
autonomie
financiară
Secția
exploatare,
reparații și
contracții,
Șefii DETS din
sectoare
(Musteață Ion,
Oboroc
Tatiana,
Străjescu
Natalia,
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Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/ rezultat

1

2
lucrărilor executate se
va efectua după
notificarea scrisă de
către antreprenor
despre finalizarea
lucrărilor contractate;
2.3.20.3. Comisia de
recepție va semna
procesul-verbal de
recepție finală a
lucrărilor doar după
efectuarea observărilor
fizice directe și
verificării volumului
lucrărilor executate.

3

Costuri și
sursele
financiare
4

Şef-adjunct al Direcției: Andrei PAVALOI
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Termeni
de
realizare
5

Riscuri asociate

Responsabili
de realizare

6

7
Rotaru
Valeriu, Rău
Valentina),
Directorii
instituțiilor de
învățământ cu
autonomie
financiară

_______________________
(semnătura)
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