
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna septembrie 2020 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1. Prelucrarea documentației privitor la tarifierea angajaților din instituțiile de 

învățământ. Prelucrarea dosarelor personale la angajarea și eliberarea angajaților  din 

instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani 

Septembrie Secția economie 

Contabil-șef  

 

2. Angajarea la serviciu a salariaților  cu susținerea strictă a  examenului medical şi 

instruirea igienică, cu susținerea colocviilor la Centrul de Sănătate Publică conform 

cerințelor în vigoare, precum și altor persoane ce lucrează la blocul alimentar 

Septembrie DETS  

Managerii instituțiilor  

3. Respectarea rigorilor sanitaro-igienice în instituțiile de educație timpurie, primar, 

secundar și extrașcolar subordonate DETS sectorul Buiucani 

Septembrie Șef adjunct  DETS  

4. Examinarea permanentă a stării sănătății salariaților de la blocul alimentar, luarea  

măsurilor respective pentru depistarea maladiilor infecțioase acute, BDA, bolilor 

curilente 

Septembrie Managerii instituțiilor 

5. Menținerea  permanentă în stare sanitară tehnică corespunzătoare a încăperilor, 

asigurarea ocrotirii lor de rozătoare, lichidarea focarelor de înmulțire a insectelor 

Septembrie DETS  

Managerii instituțiilor  

6. Respectarea strictă a condițiilor de păstrare a sării de bucătărie,  detergenților și 

dezinfectanților (marcarea și folosirea lor) 

Septembrie Asistentele  medicale 

Bucătarii șefi 

7. Elaborarea Planului de acțiuni privind îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, stării de 

sănătate și diminuării morbidității copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar 

Septembrie Șef adjunct DETS   

8. Activitatea directorilor adjuncți responsabili de problemele gospodăriei din instituțiile 

de învățământ preuniversitar și a șefilor de gospodărie din instituțiile de educație 

timpurie   subordonate DETS Buiucani, privind respectarea limitelor de consum la 

energia electrică, apă  rece și caldă, energia termică. 

Septembrie Secția ingineri 

9. Asigurarea funcționalității a utilajului tehnologic de la blocurile alimentare din 

instituțiile de învățământ  subordonate DETS sectorul Buiucani 

Septembrie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor  

10. Monitorizarea lucrărilor de reparație capitală conform Foii Titulare 2020 și lucrărilor 

de reparație suplimentare cu finanțare din economiile formate 

Septembrie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor  

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


