


Grădinița nr. 182 

Buna ziua domnul Codreanu. 
Sunt mama a doua fetite. Cea 
mare frecventează gradinita nr 
182 din sectorul Botanica. 
Starea dormitorului și a 
terenului de joaca e jalnica. 
Paturile sunt din anul 1985.  



Grădinița nr. 177 
Bună ziua dle 
Codreanu! Priviți aici 
cum arată tualeta din 
grupa noastră. 
Considerați că este o 
toaletă normală? Sunt 
sigură că în primărie 
este facuta reparatie si 
nu sunt conditii asa 
dezastruoase precum 
acele în care merg copiii 
nostri zilnic. Luati 
măsuri de urgență. 
Faceti ceva!  



Grădinița nr. 112 
Dl Ruslan, așa arată 
grupa noastra. În 
dormitorul copilului 
nostru cade tencuiala 
peste copii. Vă rog să 
vă implicați în reparația 
grupei. 



Grădinița nr. 168 
Grădinița în care merge și copilul 
meu. De mai bine de 3 ani suntem 
martorii tabloului jalnic care îl 
vedem după fiecare ploaie - pereții 
umezi. Iar cel mai grav e că 
umezeala creează mucegai și 
îmbolnăvește copiii și nu în ultimul 
rînd colectivul didactic din 
grădiniță. Noi, părinții cu puteri și 
surse proprii am făcut reparații în 
unele grupe, dar cu regret nu ne 
ține buzunarul să o facem în toată 
grădinița.  



Grădinița nr. 123 
Buna ziua, D-ul Codreanu, ce facem ne-
am trezit cu surpriză ca la grădinița la 
care am aplicat din sectorul nostru 123, 
nu sunt nici pe aproape de standartul 
minim de necesități, geamuri sovietice 
sparte, mucigai, o singură încăpere unde 
copii v-or dormi si v-or face activități. 
Dusul nu funcționeaza in ambele grupe e 
un dezastru. Unde apelăm . Părinții au 
colectat bani 1500 de lei pentru unele 
reparații dar nu se vor ajunge oricum de 
astupat lacunele. Cum se poate în 
asemenea condiții să mai funcționeze o 
grădinița. Imaginele de mai jos vorbesc 
mai mult. 

https://www.facebook.com/rucodreanu/inbox/?mailbox_id=293530414318865&selected_item_id=1208777966


Problemele cu care se confrunta 
sistemul educației în 2017 

Corupția și netransparența; 

Condiții insalubre în grădinițe; 

Violența și abuzul asupra copiilor; 

Lipsa locurilor în grupe; 

Alimentația; 



Prescripții de la ANSA și CSP 

100 din 158 de grădinițe aveau prescripții de la 
ANSA și CSP; 

Motive: ferestre stricate în grupe, pavilioane fără 
acoperiș, blocuri sanitare și alimentare insalubre, 
depozite mucegăite; 

70 de grădinițe urmau să fie închise dacă nu se 
luau măsuri urgente de lichidare a prescripțiilor; 



Inacțiunea funcționarilor 

“Nu au fost alocate surse financiare.” 

“Comisia nu a identificat nicio componentă de 
violență.” 

“S-a stabilit că administrația nu are tangență cu 
banii care se colectează.” 

“Meniul corespunde meniului-model aprobat de 
Centrul de Sănătate Publică.” 



Bugetul alocat sistemului preșcolar 
2015-2019 (mil. lei) 
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2018: Reparații în 110 grădinițe 
Categoria de reparații Numărul Resurse financiare alocate 

Blocuri alimentare 61 11,5 mln lei 

Depozite alimentare 42 din economii 

Blocuri sanitare 90 12,2 mln lei 

Reparația acoperișurilor 20 instituții 5 mln lei 

Tâmplărie (uși și ferestre) 16 instituții 2,6 mln lei 



2018: Reparații în 110 grădinițe 
Categoria de reparații Numărul Resurse financiare alocate 

Spălătorii 12 instituții din economii 

Puncte medicale 6 0.6 mln lei 

Pavilioane  48 5,4 mln lei 

Redeschiderea grupelor 11 grupe (300 locuri noi) 8,3 mln lei 

 Iluminat 116 instituții 3,5 mln lei 



Egrădiniță  
Reducerea timpului de înscriere la grădiniță de la 

o săptămână la 11 minute; 

Creșterea nivelului de transparență în procesul de 
înscriere; 

Reducerea birocrației pentru părinți; 

Eliminarea corupției la înregistrarea în grădiniță; 



Egrădiniță  

19 000 copii înscriși; 

Al 4-lea cel mai popular serviciu public electronic 
din țară; 

5000 de părinți au fost consultați la Call Centru 
Egrădiniță; 

În vara anului 2019, platfroma va fi îmbunătățită. 



Eșcoală 

1 aprilie 2019 – a fost lansat 
proiectul Eșcoală; 

7500 din 8000 de cereri 
preconizate au fost deja depuse; 

A fost modificată Metodologia de 
înscriere în Clasa 1; 



Diversificarea alimentației 

Bugetul pentru alimentație a fost 
suplimentat cu 25 mil. lei; 

Monitorizarea calității produselor 
livrate; 

Necesități: centralizarea achizițiilor 
produselor alimentare în educație. 



Violența și abuzurile asupra copiilor 

În perioada 2017-2018 au fost sesizate 38 cazuri 
de violență asupra copiilor; 

26 cazuri au fost confirmate, 12 cazuri au fost 
infirmate; 

În 2019, a fost adoptat un nou regulament și 
numărul psiho-pedagogilor a Centrului Psiho-

Socio-Pedagogic a fost dublat.  



Corupția 

Sancțiuni și demisii a funcționarilor 
DGETS și directori de grădinițe; 

Parteneriat cu Centrul Național 
Anticorupție; 

Toleranță zero în raport cu taxele 
informale; 



Crearea de locuri noi în grădinițe 

Deficit de 3000 de locuri de grădiniță; 

Readucerea în proprietatea municipiului a clădirilor 
de grădinițe preconizate pentru construcții; 

Crearea a 1800 de locuri noi; 

Buget alocat pentru deschideri: 43 mil. lei. 



Complexul educațional “Kiril și Metodiu” 



Complexul educațional “Kiril și Metodiu” 

Recuperarea Etapa desfășurării 
lucrărilor 

Buget 

Unul din blocurile Liceului 
“Kiril și Metodiu” de peste 
10 ani nu era utilizat și 
degrada tot mai mult în 
fiecare an. 

1. Proiectul a fost elaborat; 
2. Expertiza tehnică a fost 

efectuată; 
3. Licitația a fost demarată; 
4. Pe 1 iunie încep 

lucrările; 
5.  La 1 decembrie blocul 

va fi dat în exploatare. 

6,1 mil. lei 



Grădinița nr. 48 



Grădinița nr. 48 

Recuperarea Etapa desfășurării lucrărilor Buget 

Grădinița a fost dată în locațiune 
Î.S “Cris Registru”. În urma 
demersurilor către Agenția 
Servicii Publice și negocierilor cu 
conducerea agenței contractul de 
locațiune care era valabil până în 
anul 2022 a fost reziliat, iar 
grădinița va reveni municipiului. 

1. Este elaborat proiectul de 
decizie pentru CMC, în 
vederea transmiterii 
edificiului în gestiunea DETS 
Buiucani; 

2. Se elaborează caietul de 
sarcini pentru inițierea 
licitației; 

3. La 1 septembrie grădinița va fi 
dată în exploatare. 

2 mil. lei (la revizuirea bugetului) 



Grădinița nr. 3 



Grădinița nr. 3 
Recuparerea Etapa desfășurării lucrărilor Buget 

Clădirea a fost utilizată în calitate 
de cămin pe parcursul ultimilor 
10 ani.  

1. A fost elaborat caietul de 
sarcini; 

2. S-a pregătit și a fost depus 
pachetul de acte pentru 
înregistrarea clădirii la balanța 
Direcției Educație Buiucani; 

3. După înregistrarea clădrii va fi 
demarată procedura de 
licitație; 

4. La 1 octombrie grădinița va fi 
dată în exploatare. 

4 mil. lei 



Grădinița nr. 79 



Grădinița nr. 79 

Recuparerea Etapa desfășurării 
lucrărilor 

Buget 

Grădinița a stat peste 10 ani 
nevalorificată. Au existat 
numeroase tentative 
pentru a fi demolată și 
vândută.  

 1. Proiectul a fost elaborat; 
 2. Expertiza tehnică a fost 
efectuată; 
 3. Licitația a fost demarată; 
 4. Pe 1 iunie încep 
lucrările; 
 5. La data de 1 septembrie 
va fi dată în exploatare. 

8,6 mil. lei 



Grădinița nr. 198 



Grădinița nr. 198 

Recuparerea Etapa desfășurării lucrărilor Buget 

Blocul acestei grădinițe a fost 
utilizat de către clasele 
primare a Liceului “Mihail 
Berezovschi”. 

1. Caietul de sarcini a fost 
elaborat; 

2. Expertiza a fost efectuată; 
3. Licitația a fost finalizată; 
4. Lucrările sunt în 

desfășurare; 
5. Pe 15 august grădinița va fi 

gata pentru deschidere. 
 

12,7 mil. lei 



Grădinița nr. 112 



Grădinița nr. 112 

Recuparereax Etapa desfășurării lucrărilor Buget 

Un bloc al grădiniței nr. 122 nu 
a fost valorificat pe parcursul a 
mai mulți ani. 

1. Caietul de sarcini a fost 
elaborat; 

2. Expertiza a fost efectuată; 
3. Licitația a fost finalizată; 
4. Lucrările sunt în 

desfășurare; 
5. Pe 15 august blocul va fi 

gata pentru deschidere. 
 

9,2 mil. lei 



Grădinița nr. 166 



Grădinița nr. 166 

Recuperarea Etapa desfășurării lucrărilor Buget 

Clădirea grădiniței a fost dată în 
concesiune asociației “Lăstăraș”. 
Au existat intenții de la mai 
multe organizații privind 
privatizarea grădiniței și 
construcția unui complexul 
locativ pe locul ei. 

1. Parteneriatul Public Privat a 
fost aprobat de CMC; 

2. Caietul de sarcini și expertiza 
au fost efectuate; 

3. Lucrările sunt în desfășurare; 
4. Pe 15 august grădinița va fi 

gata pentru deschidere. 
 

24 mln lei (partenerul privat) 
7,6 mln lei din bugetul 
municipal 




