
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna iulie 2021 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de reparații capitale, în conformitate 

cu Foaia de Titlu 2021. 

Iulie Șef adjunct 

Secția ingineri 

2.  Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare. Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice. 

Iulie Șef adjunct 

Secția ingineri 

3.  Inițierea lucrărilor de reparație cu finanțare din economiile formate în instituțiile de 

învățământ din subordine. 

Iulie Secția ingineri 

4.  Desfășurarea concursului pentru extinderea instituțiilor de educație timpurie prin 

redeschiderea a 2 grădinițe noi: IET nr. 3, IET nr. 18. 

Iulie Secția achiziții 

Secția ingineri 

5.  Inițierea lucrărilor de reconstrucție în 2 grădinițe noi: IET nr. 3, IET nr. 18. Iulie Secția ingineri 

6.  Monitorizarea strictă a calității produselor alimentare și alimentației copiilor, prin 

efectuarea controalelor de către reprezentanții secției alimentație în instituțiile de 

educație timpurie subordinate DETS sectorul Buiucani. 

Iulie Secția alimentație 

7.  Organizarea procedurilor de achiziție publică a mobilierului, tehnicii de calcul și 

utilajului tehnologic pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sectorul 

Buiucani. 

Iulie Secția achiziții 

Secția materiale 

8.  Repartizarea produselor de igienă în instituțiile de învățământ din subordinea DETS 

sectorul Buiucani. 

Iulie Secția materiale 

9.  Achiziționarea inventarului de uz gospodăresc, cu finanțare din economiile rămase 

după achiziționarea produselor de igienă pentru instituțiile de învățământ din 

Iulie Secția achiziții 

Secția materiale 



subordinea DETS sectorul Buiucani. 

10.  Luarea la evidență a fierului uzat și lemnului vechi în baza Deciziei Primăriei cu privire 

la casarea mijloacelor fixe. 

Iulie Secția materiale 

11.  Calcularea plăților salariale pentru angajații din instituțiile de educație timpurie din 

subordinea DETS sectorul Buiucani, care beneficiază de concediu anual de odihnă. 

Iulie Secția salariu 

12.  Verificarea cererilor la impozitul pe venit pentru anul 2021 a angajaților din instituțiile 

din subordine. Scutirile personale. 

Iulie Secția salariu 

13.  Prezentarea Raportului FD-048 privind rețeaua de state și contingente pentru 6 luni a 

anului 2021. 

Iulie Secția economie 

14.  Prezentarea Raportului FD-053 privind PERFORMANȚA la situația 30.06.2021. Iulie Secția economie 

15.  Prezentarea Raportului financiar pentru 6 luni a DETS sectorul Buiucani. Iulie Contabil-șef 

16.  Prezentarea Raportului cu referire la realizarea Planul de acțiuni pentru 6 luni a DETS 

sectorul Buiucani. 

Iulie Metodist-consilier 

 

  

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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