
 

 

Aprob: 

             Șef al DETS sec.Ciocana 

             Valeriu ROTARU                 

            

Informaţie cu privire la reparaţiile capitale în perioada 2011 – 2020 în instituţiile de învăţământ  sec. Ciocana                                                                                          

Instituțiile  

de 

învățământ 

s.Ciocana 

2011 2012 

 

2013 

 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Denumire

a lucrări 

Denumire

a lucrări 

Denumire

a lucrări 

Denumire

a lucrări 

Denumirea 

lucrări 

Denumirea 

lucrări 

Denumire   

a lucrări 

Denumirea 

lucrări 

Denumirea 

lucrări 

Denumirea 

lucrări 

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 

Șc.pr.nr.82   Reparaţia 

fasadei 

   Reparația 

fasadului 

Reparaţia fasadei Reparaţie în sala 

festivităţii 

Reparația 

blocul 

alimentar 

  suma-93,0    suma202,1 suma201,3 suma153,0 Suma  

131,4   

Șc.pr.nr.83 

 

  Reparaţia 

categorie 

generală şi 

reparaţia 

acoperişul

ui 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişului 

acoperişului Reparația capitală 

la sălii de sport 

Reparaţia 

acoperişului 

(cab.401,402,403,

cab.chimie) 

,reparaţia blocului 

alimentar, 

Schimbarea 

ferestre,(et1.2.3.4 

– 59 buc) 

Reparaţia în WC 

(schimbarea  ţavi 

canalizarea et 1- e 

t4) 

schimbarea  

ţavi 

canalizarea, 

apeduct,schim

barea 

tâmplărie, 

acoperișului 

 

  suma-

200,0 

suma-

358,98 

suma-239,17 suma-368,3 suma-852,0 suma-201,9 Suma 

315,99 

Șc.pr.nr.95 

 

 schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

depozitului 

 la blocul 

alimentar 

  Reparația 

acoperișului, 

(secţie teatrală) 

schimbarea 

ferestrelor(galerie 

3buc.)  , podea la 

blocalimentar, 

reparația 

canalizării în  

subsol 

schimbarea 

timplărie 

(cab. Limbă 

romănă nr 

.1 -3 buc,cab. 

Limbă  

romănă nr.2 -2 

buc) 

Reparaţia 

acoperişului 

(cab.4b) 

schimbarea 

timplărie 

sala de sport nr.1-

3 buc, 

sala de sport nr.2 

– 4  

buc +1 uşi) 

 

schimbarea 

tâmplărie 

 



 

 suma150,0 suma150,0   suma250,0 suma100,0 suma171,0 Suma 

150,0 

L/T 

,,Zadnipru” 

 

 blocul 

alimentar 

 blocul 

alimentar 

 Reparația 

acoperișului( 

cab.415,416,417,4

18 reparația la 

blocul sanitar 

(WC et 3, et 1 

partea dreaptă)  

reparația scării 

afară 

Schimbarea 

ferestre 

(la bloc alimentar, 

sala de  

sport – 36 m2) 

Reparaţia în WC 

et 4, et,1 partea 

stînga 

Reparația la 

sala de sport 

 

 suma150,0  Suma 

380,708 

Suma 334,9 Suma 302,2 Suma 440,1 Suma 130,47 Suma 

321,6 

L/T ,,Dacia” 

 

 Sala de 

sport 

 schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişului, 

blocul 

alimentar 

schimbarea 

timplărie 

schimbarea 

timplărie (cab.305 

-3 buc,cab.306 -3 

buc, cab.308 -3 

buc,cab.105 -3 

buc, cab.401 -2 

buc) 

Reparaţia 

rosturilor 

Reparaţie în sala 

sportivă 

Reparația 

acoperișului 

 

 suma-

147,0 

 suma-

825,088 

suma-186,6 suma-219,0 suma-190,1 suma-81,998 Suma 

150,0 

Gim. 

,,St.Grama” 

 

   Acoperişului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blocul alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

et.1(corridor -

8buc,cab.directoar

e -2 buc, 

cab.secretariu -

1buc, cab.8 -

3buc,cab 7 -3 buc, 

cab.6  -3 

buc,cab.5 -3buc, 

cab.4-3 buc,cab.1 

- 4 buc,biblioteca    

6 buc,cab.metodic 

2 buc, 

et.2coridor -3buc, 

cab.22-1 buc, 

cab.23 - 3 

buc,cab.24 -2 

buc,cab.13 -6 buc 

Acoperişului 

(galerie la întrare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbarea  

ferestrelor 

(cab.9- 3 buc, 

corridor -1 buc) 

 

 

 

 

 

 

Reparația 

blocurile 

sanitare (et.I -

1; et.II – 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Suma 

155,462 

Suma 263,2 Suma 242,8 Suma 93,0 Suma 29,0 Suma 

185,86 



CCC.Ghiocel 

 

  Acoperişul

ui 

 

 

   Schimbareaferestr

elor(cab.2 –3 buc) 

reparaţia 

acoperişului 

(vestiar) 

Reparaţie capitală 

a coridoarelor , 

WC et.1 

Reparația la 

holul central 

 

  suma-

150,0 

   suma-  66,0 suma- 

87,0 

Suma 

97,0 

Gr. nr.30 
 

blocul 

alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa la 

bloc 

alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaţia 

sistemei de 

încălzire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparația 

sistemei de 

încălzire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbarea 

ferestrelor   

gr.nr.10 – 6 buc. 

reparația tavan în 

sala de muzică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în grupe 

12,3,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schimbarea 

ferestrelor.gr.nr.1- 

6bucgr.nr.2 - 6 

buc .gr.nr. 3 - 

4bucgr.nr.4  - 5 

bucgr.nr.5  -  5 

buc.gr.nr.6  - 5  

bucgr.nr.7 - 4  

bucgr.nr.8 - 4  

bucgr.nr.9  - 5 buc 

gr.nr.11-4  

bucgr.nr12 - 5  

bucgr.nr.13 -5  

bucgr.nr.14 -5  

bucşi 11rămi 

(fereastre+uşi) 

 

Schimbarea 

tâmplărie, 

reparația 

acoperișului 

 

suma-

219,135 

 suma-

148,202 

suma-99,88 suma-177,802 suma-177,802 suma-427,52 suma- 400,0 Suma 

280,0 

Gr. nr.32  la blocul 

alimentar 

 

 

 

 

 

 

 schimbarea 

timplărie, 

 

 

 

 

 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

 

 

 

Schimbarea 

timplărie 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

 

 

 

 

 

 

Reparația 

acoperișului 

gr.5,13 reparația 

la blocul sanitar 

(WC) gr.7,8,4 

 

 

 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în grupe 

1,2 Reparaţia 

cabinetul medica 

Reparaţia 

acoperişului gr,10 

Reparaţie capitală 

la blocul 

alimentar. 

 

 

 

 

 

reparația la 

blocul sanitar 

gr.10,spălători

e 

suma-

147,3 

 suma-

127,759 

suma-

249,561 

suma-

222,991 

suma-149,165 suma-329,926 suma-339,32 suma-300,0 Suma 

200,0 

Gr. nr.67 tehnicii 

sanitar 

   Reparaţie la 

spălătorie 

 Schim.ferestr  et.2 

coridoare -4 buc.  

 

Schim.ferestr 

gr.3,2,1  et.1– 24 

buc 

Rep.capitală a 

coridoarelor şi a 

cab.medical. 

Depozit la 

blocul 

alimentar 

suma108,0    Suma 

124,452 

 Suma 32,31 Suma 111,85 Suma 180,56 Suma 

155,28 



Gr. nr.128 Acoperişul

ui 

 

 

 

 

 

 

Reparaţia 

pardoselel

or, 

apeduct, 

canalizare, 

tehnica 

sanitară 

 

Lucrări de 

reparaţie 

tavanelor,p

ardoselelor

, reparaţia 

grupei şi a 

dormitorul

ui 

Reparaţie 

la 

categorie 

generală( 

pereţele de 

sprijin) 

 

 

 Reparația la 

spălătorie 

(depozit) 

 

 

 

 

 Schimbarea  

ferest,gr.4,2 

24m2,reparaţia 

acoperişului la 

bloc alimentar 

Reparaţie capitală 

în  sala muzicală, 

reparaţie în holul 

instituţiei 

 

 

Reparația 

capital la 

cabinetul 

medical, 

acoperiș 

parțial 

suma-

475,5 

suma-

360,229 

suma-

254,628 

suma-

99,804 

 suma-251,9  suma-91,0  suma-220,72 Suma 

112,83 

Gr. nr.130  blocul 

alimentar 

 Reparaţie 

la 

spălătorie 

şi a 

tehnicii  

sanitare 

 Schimbarea 

ferestrelor  cab.  

directoare – 3 

buc,  

cab.medical – 4 

buc.,cab. 

 metodisti – 3 

buc, 

pavilioane 

Schimbarea 

ferestrelor gr.nr.1 

– 8 buc.                                   

gr.nr.2 – 9 

buc,gr.nr.3 – 11 

buc, 

gr.nr.4 – 11 

buc,gr.nr.5 – 6 

buc,  

gr.nr.1 – 8 buc, 

gr.nr.7 – 14 

buc,gr.nr.8 – 15 

buc,rep.pavilioane

lor 

Reparaţia 

pavilioanelor şi 

schimbarea  

ferestrelor, 

gr.nr.14 – 9 

buc,gr.nr 

13 – 11 buc, 

gr.nr.12 – 13 

buc,Reparaţia 

acoperişului l 

a blocul alimentar 

Reparaţie capitală 

a coridoarelor 

Reparația 

:scări și 

coridoar 

central 

 suma-

250,0 

 suma-

100,0 

 suma-280,0 suma-294,8 suma-405,23 suma-381,83 Suma 

200,0 

Gr. nr.135 camerelor 

de 

depozitare  

la blocul 

alimentar 

  schimbarea 

timplărie la 

scări, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

Reparaţia 

WC 

Reparația 

acoperișului 

Anexa la bloc 

alimentar 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în 

grupe,(gr. 

nr.1,2,3,4,6,8) 

reparaţia 

depozitului şi 

schimbarea 

ţăviilor în sist. de 

încălz. 

Reparaţie capitală 

în cabinetul 

medicală 

Schimbarea 

sistemul 

încălzirei,repa

rația la scări 

suma- 

98,0 

  suma-

183,497 

suma-99,95 suma-151,4 suma-400,0 suma-566,3 suma-192,25 Suma 

200,0 

Gr. nr.138  blocul 

alimentar 

  Reparaţie la 

spălătorie 

Reparația 

tehnica sanitară 

Anexa la bloc 

alimentar 

 Reparaţie capitală 

a coridoarelor 

Reparația 

fasadei 

 suma-

138,682 

  suma-

99,996 

suma-151,4 suma-320,482  suma-300,0 Suma 

100,0 



Gr. nr.149 Redeschid

era  

grupelor 

 reparaţia a 

sis. de 

încălzire, 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

Reparaţie 

tehnicii 

sanitare şi 

încălzire 

Reparația la 

spălătorie 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

(în sala de 

muzică), reparația 

acoperișului, 

(gr.13),podea 

(parcet) la sala de 

muzică, reparația 

capitală la punct 

medical 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în grupe( 

nr.8,5,6,2,7) 

reparaţia 

acoperişului 

porţial, 

,schimbarea  ţevii 

(încălzire) 

Schimbarea 

ferestrelor( 

gr.nr.1- toate 

grupa, gr.nr.4 – 

toate 

grupa),copertini 

Schimbarea 

ferestrelor, 

reparația în 

blocul sanitar 

Suma 

247,3 

 Suma 

146,07 

Suma 

98,635 

Suma 

99,354 

Suma 

202,0 

Suma 

384,625 

Suma 

796,42 

Suma 

189,56 

Suma 

171,4 

 

IET . nr.155        schimbarea 

timplărie, - toate 

grădiniţa, 

reparaţia 

acoperişului – 

toate 

grădiniţa,reparaţia 

gardului 

Reparaţia capitală Amenajarea 

teritoriului,rep

arația 

pavilioanelor 

       suma-1416,91 suma- 

7749.574 

Suma  de 

500,0 (FT) 

Gr. nr.161 Reparaţie 

la 

spălătorie 

tehnicii 

sanitare, 

sis. de 

încălzire 

 schimbarea 

timplărie , 

reparaţia 

acoperişul

ui la 

anexa(bloc

ul 

alimentar) 

Schimbarea 

timplărie 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

Anexa la bloc 

alimentar, 

reparația 

acoperișului la 

bloc alimentar 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în grupe 

1,2,9,10 şi în 

cabinetul medical, 

reparaţia 

acoperişului 

gr.14,10 

Reparaţie capitală 

a coridoarelor şi a 

cabinetul medical. 

Reparația la 

blocuri sanitar 

suma-

125,6 

suma-

84,78 

 suma-

163,620 

suma-

177,387 

suma-100,8 suma-334,31 suma-345,1 suma- 200,0 Suma 

200,0 

Gr. nr.177   schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

Reparaţie la 

spălătorie 

Reparația 

acoperișului 

Reparația la 

blocul sanitar 

(WC)gr.11,12 

Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în 

grupe,9,10,6,7,5,4 

Reparaţia 

acoperişului 

gr.2,10 

 Reparația 

capital la 

cabinetul 

medical 

  suma-

244,924 

suma-

99,750 

suma-

142,238 

suma-224,0 suma-200,38 suma-838,56  Suma 

139,69 



Gr. nr.179 acoperişul

ui 

 schimbarea 

timplărie, 

Redeschid

era  

grupelor, 

reparaţia a 

sis. de 

încălzire 

Lucrări de 

reparaţie 

capitală a 

coridorului, 

reparaţia 

scărilor. 

 Reparația la 

spălătorie  

 Reparaţia 

acoperişului 

gr.4,5,6,7 

Reparaţia 

acoperişului, 

tavan la sala 

de muzică 

suma-89,9  suma-

167,107 

suma-

646,193 

suma-

546,389 

 suma-109,164  suma-190,714 Suma 

193,56 

Gr. nr.184 acoperişul

ui la blocul 

alimentar 

acoperişul

ui 

 Redeschid

era  

grupelor 

  Reparația 

acoperișului, 

 Reparaţia 

acoperişului gr.13 

schimbarea 

ferestrelor  - 4 buc 

la scări 

Sistema de 

încălzire în 

sala de muzică 

,geamuri 

Suma 

98,9 

Suma 

65,895 

 Suma 

252,766 

  Suma 

200,0 

 Suma 

199,92 

Suma 

100,0 

Gr. nr.188 reparaţie  

la blocul 

alimentar 

acoperişul

ui 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţie  la 

blocul alimentar 

Reparația la 

spălătorie, 

canalizarea în 

subsol 

Reparaţia salii de 

muzică 

Reparaţie în sala 

de sport. 

Rep.cam.frigo

rifică 

pardosele în 

hol, 

acoperiș 

suma-

249,2 

suma-

78,193 

suma-

120,560 

suma-

105,463 

suma-

299,477 

244,3 suma-150,0 suma-183,37 suma-200,0 Suma 

424,1 

 

Gr.nr.197 Reparaţie 

la 

spălătorie 

blocul 

alimentar 

schimbarea 

timplărie, 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia 

acoperişul

ui 

schimbarea 

timplărie, 

Reparația 

acoperișului 

 Schimbarea  ţevii 

(încălzire) 

Reparaţia 

,pavilioanelor şi 

în camera 

frigorific. 

pardosele în 

hol, 

acoperișuil 

suma-

127,4 

suma-

201,906 

suma-

159,439 

suma-

200,644 

suma-

256,232 

suma-120,9  suma-1,5 suma-200,0 Suma 

169,5 

Gr. nr.211  blocul 

alimentar 

Reparaţie 

la 

spălătorie 

schimbarea 

timplărie, 

reparaţia la 

spălătorie 

schimbarea 

timplărie, 

 Reparația scării Reparaţia 

acoperişului 

gr.10,11,7,6, 

reparaţia 

pavilioanelor 

Reparaţia 

acoperişului 

gr.1,2 

Sistema de 

încălzire în 

grupe 

 suma-

230,872 

suma-

170,0 

suma-

192,803 

suma-

299,757 

 suma-200,0 suma-466,92 suma-130,0 Suma 

200,0 



Gr. nr.212 Redeschid

era  

grupelor 

acoperişul

ui 

Redeschid

era  

grupelor 

reparaţia 

acoperişul

ui 

schimbarea 

timplărie, 

acoperişului 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

 Reparaţia 

blocurilor 

sanitare- în 

grupe,(gr.nr.1,5,3,

7 şi WC 

educatoare – 

1buc)schimbarea 

ţavii de apeduct, 

canalizare în 

subsol 

Reparaţia 

pavilioanelor. 

Reparația  

camera 

frigorifică 

suma-

296,4 

suma-

120,0 

suma-

105,901 

suma-

99,585 

suma-

221,605 

suma-183,4  suma-458,7 suma-106,042 Suma 

148,49 

Gr. nr.225 

Str,bd 

M.cel Bătrîn 

14/2 

Lucrări de 

reparaţie 

vestiarului 

la bazinul 

de înot şi a 

tehnicii 

sanitare 

Reparația 

acoperişul

ui 

(porțial) 

  Lucrări de 

reparaţie 

apeductului 

şi a sis. de 

încălzire 

Reparația 

acoperișului 

(porțial) 

Schimbarea 

ferestrelor  și uși 

(coridoare -20 

buc, uşi întrare -4 

buc, uşi balcon -

20 buc),reparația 

acoperișului la  

sala de 

joc,(porțial) 

Reparaţia piscine, 

şi scării interioare, 

schimbarea  

ferestrelor (cab. 

medical -3 buc, 

uşi -2  

buc, ferestre la 

acoperiş -4 buc) 

Reparaţie la 

spălătorie, şi 

coridoarelor 

(scări) 

Reparația  

scărilor, 

acoperișului 

Suma-

100,0 

Suma-

120,007   

  suma-120,0  suma-201,4  suma-200,0 

 

suma-738,5  suma-500,0  Suma 

300,0 

 

           Anul  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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