
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna decembrie 2021 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1. Îndeplinirea bugetului pentru anul 2021. Decembrie Șef DETS  

Contabil șef 

2. Elaborarea bugetului pentru anul 2022. Decembrie Secția economie 

3. Analiza executării bugetului pe instituții și coduri economice. Identificarea economiilor 

formate și necesităților suplimentare de mijloace financiare în scopul redistribuirii acestora. 

Decembrie Contabil șef 

Secția economie 

4. Trecerea/migrarea evidenței contabile din SIIECAP 1С în SI СUВ. Decembrie Contabil șef 

Contabilii DETS 

5. Evaluarea utilizării eficiente a contoarelor pentru evidența energiei termice, electrice, 

apometrelor în instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Decembrie Șef adjunct   DETS  

6. Monitorizarea lucrărilor de reparație capitală în instituțiile de învățământ subordonate 

DETS sectorul Buiucani: IET nr. 3, 18. 

Decembrie Secția ingineri 

7. Monitorizarea lucrărilor de reparație capitală de reabilitare a pavilioanelor pentru copiii din 

IET. 

Decembrie Secția ingineri 

8. Monitorizarea lucrărilor de reparație a gardului la LT ”D. Alighieri”. Decembrie Secția ingineri 

9. Perfectarea documentelor și cererilor pentru plata impozitului pe venit pentru  anul 2022 a 

angajaților instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Decembrie Contabil-șef  

10. Totalizarea contractelor încheiate cu agenții economici, prin majorare sau micșorare, 

pentru finalizarea lor. 

Decembrie Contabil-șef 

Secția achiziții 

11. Desfășurarea procedurilor de achiziție publică:  

1. Produse alimentare pentru semestrul I al anului 2022, necesar instituțiilor preșcolare; 

2. Legume și fructe, pentru trimestrul I al anului 2022  (ianuarie, februarie, martie), necesar 

instituțiilor preșcolare din subordinea DETS sectorul Buiucani; 

Decembrie Secția achiziții 



3. Servicii de alimentare a elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar 

subordonate DETS sectorul Buiucani pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022. 

12. Desfășurarea procedurilor de achiziție publică sau negocierilor fără publicare și remiterea 

contractelor pentru serviciile de furnizare a energiei electrice;  energiei termice;  gazelor 

naturale; livrarea apei și de recepționarea apelor uzate; evacuarea deșeurilor menajere 

solide; telecomunicații; internet; reparația utilajului tehnologic și frigorific; reparația 

sistemului de încălzire, apeduct și canalizare (lucrări de avariere); reparația sistemului 

electric pentru anul 2022. 

Decembrie Secția achiziții 

13. Monitorizarea organizării alimentației copiilor și recepționarea produselor alimentare în 

instituțiile subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Decembrie Secția alimentație 

14. Rezultatele inventarierii produselor alimentare din instituțiile subordonate DETS sectorul 

Buiucani. 

Decembrie Secția alimentație 

15. Rezultatele inventarierii mijloacelor fixe și bunurilor materiale din instituțiile din 

subordonate DETS sectorul Buiucani. Luarea la evidență a bunurilor donate instituțiilor. 

Decembrie Secția materiale 

16. Raportarea nivelului de realizare a acțiunilor planificate de DETS sectorul Buiucani pentru 

anul 2021. 

Decembrie Metodist-consilierul 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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