
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna mai 2021 
 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Inițierea lucrărilor de renovare în instituțiile de învățământ din subordine, în baza Foii 

de Titlu 2021. 

Mai Şef DETS 

Secția ingineri 

Managerii instituțiilor 

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

problemelor tehnice. 

Mai Secția ingineri 

Managerii instituțiilor 

3.  Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare. Mai Şef DETS 

Secția ingineri 

4.  Anunțul public și desfășurarea concursului pentru extinderea instituțiilor de educație 

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

Mai Secția achiziții 

Secția ingineri 

5.  Anunțul public și desfășurarea concursului pentru achiziționarea utilajului tehnologic și 

tehnicii de calcul pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sectorul 

Buiucani. 

Mai Secția achiziții 

Secția materiale 

6.  Repartizarea medicamentelor instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sectorul 

Buiucani. 

Mai Secția materiale 

7.  Repartizarea materialelor de construcție instituțiilor de învățământ din subordinea 

DETS sectorul Buiucani. 

Mai Secția materiale 

8.  Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din  instituțiile de învățământ preșcolar din 

subordine. 

Mai Secția materiale 

9.  Monitorizarea strictă a calității alimentației copiilor, prin efectuarea controalelor de 

către reprezentanții secției alimentație în instituțiile subordinate DETS sectorul 

Buiucani. 

Mai Secția alimentație 



10.  Verificarea, respectării produselor și cerințelor sanitare-igienice la blocul alimentar, 

îndeplinirea normelor naturale și financiare, evidența produselor alimentare. 

Mai Secția alimentație 

11.  Totalizarea informației în programa salarială 1-C pentru angajații din instituțiile de 

învățământ din subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Mai Secția salariu 

12.  Recepționarea facturilor și efectuarea transferurilor agenților economici prestatori de 

servicii DETS sectorul Buiucani. 

Mai Contabil șef 

13.  Majorarea  gradului  de responsabilitate a salariaților și copiilor față de îndeplinirea 

măsurilor de păstrarea bunurilor materiale, utilizării eficiente a resurselor energetice, 

apei potabile. 

Mai Şef adjunct DETS 

Secția materiale 

Secția ingineri 

14.  Efectuarea supravegherii sanitare a terenului în scopul depistării și nimicirii plantelor 

otrăvitoare, ciupercilor, etc.  evacuarea deșeurilor managere la timp. 

Mai Şef adjunct DETS 

Managerii instituțiilor 

15.  Monitorizarea asigurării transparenței în procesul decizional în instituțiile de 

învățământ subordinate DETS sectorul Buiucani (verificarea plasării informației pe 

pagina web a instituției). 

Mai Şef adjunct DETS 

Metodistul-consilier 

16.  Eliminarea din cadrul DETS sectorul Buiucani a documentelor cu termen expirat, care 

nu prezintă valoare istorică, prin Procesul verbal de primire-predare la Fabrica de 

carton a municipiului Chișinău, în baza procesului verbal de nimicire a documentelor 

Direcției nominalizate, aprobat de către arhiva municipală Chișinău.  

Mai Arhivar 

 

  

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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