
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna noiembrie 2020 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

 

1. 

Organizarea procesului de alimentare calitativă a copiilor, respectarea  cerințelor 

sanitaro-igienice la blocul alimentar, depozit, îndeplinirea normelor naturale, 

evidența produselor alimentare la blocul alimentar, rămășițelor de produse alimentare 

la depozit, întocmirea actelor de  bilanț în perioada efectuării  controlului 

Noiembrie  Secția alimentație 

 

2. Organizarea controalelor ce țin de respectarea cerințelor sanitaro-igienice la blocul 

alimentar, depozit, evidența produselor alimentare la blocul alimentar, a rămășițelor 

de produse alimentare la depozit (în timpul controlului de efectuat și  controlul 

îndeplinirii măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare, bolilor diareice acute 

cu implicarea colaboratorii Centrul de Sănătate Publică) 

 

Noiembrie 

 

Secția alimentație 

3. Achiziționarea și asigurarea cu apă potabilă a copiilor din IET (Dispoziția Primarului 

general al   mun. Chișinău nr. 508 – d din 23.09.2020) 

Noiembrie  Secția alimentație 

Secția achiziții publice 

4. Structurarea  informației, în baza solicitării Curții de conturi, cu referire la procesul 

de alimentație a copiilor din IET pentru anul 2019  

Noiembrie  Secția alimentație 

Contabil-șef 

5. Pregătirea instituțiilor de învățământ  subordonate DETS sectorul Buiucani pentru 

perioada rece şi exploatarea corectă a rețelelor inginerești, utilajului tehnologic, 

construcțiilor din instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani,  în  

perioada rece a anului 2020-2021 

Noiembrie Secția ingineri  

6. Livrarea agentului termic în instituțiile din subordine și monitorizarea înlăturării 

avarierilor în instituțiile de învățământ subordonate 

Noiembrie Secția ingineri  

7. Coordonarea și monitorizarea lucrărilor de reparație cu finanțare suplimentară la IET 

nr. 26, 62, 116, 119 

Noiembrie Secția ingineri  

8. Supravegherea montării elementelor de joacă / forme mici arhitectonice la IET nr. 

166 

Noiembrie Secția ingineri  



9. Instalarea contoarelor de apă la blocurile alimentare la instituțiile de învățământ 

primar și secundar din subordine 

Noiembrie  Secția ingineri 

10. Monitorizarea salubrizării teritoriilor instituțiilor de învățământ din subordine, 

plantarea florilor, arborilor și arbuștilor, evacuarea frunzișului și crengilor de pe 

teritoriile instituțiilor și teritoriilor adiacente 

Noiembrie  Secția ingineri 

11. Executarea documentelor primare cu verificarea datelor în sistema 1-C corespunzător 

conturilor bugetare 

Noiembrie  Contabil-șef 

12. Monitorizarea activității angajaților la muncă conform prevederilor legale și fișa de 

post 

Noiembrie  Contabil-șef 

13. Analiza executării bugetului pe instituții și coduri economice. Identificarea 

economiilor formate și necesităților suplimentare de mijloace financiare în scopul 

redistribuirii acestora 

Noiembrie  Secția economie 

14. Rapoarte lunare statistice și operative pe perioada de gestiune Noiembrie  Secția economie 

15. Efectuarea inventarierii în instituțiile din subordine și casarea lunară a bunurilor 

materiale de mica valoare și scurtă durată 

Noiembrie  Secția materiale 

16. Identificarea bunurilor materiale necesare pentru dotarea instituțiilor din subordine 

pentru achiziționare cu finanțare din economiile formate 

Noiembrie  Secția economie 

Secția materiale 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


