
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna ianuarie 2022 
 

Nr. d/o Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Pregătirea Raportului financiar al DETS sectorul Buiucani pentru anul 2021. Ianuarie Contabil șef DETS 

2.  Pregătirea rapoartelor în cadrul fiecărei secții pentru Raportul financiar al DETS 

sectorul Buiucani pentru anul 2021. 

Ianuarie Secțiile DETS 

3.  Întocmirea, repartizarea și aprobarea bugetului 2022 pentru instituțiile de învățământ 

din subordine. 

Ianuarie Secția economie 

4.  Primirea, verificarea și prelucrarea listelor de re-tarifare a instituțiilor din subordine. Ianuarie Secția economie 

Secția salariu 

5.  Elaborarea planul de achiziție pentru anul 2022.  Ianuarie Secția achiziții 

6.  Perfectarea acordurilor pentru serviciile comunale pentru anul 2022 (Energie electrică, 

termică, apă și canalizare, salubrizare, produse petroliere). 

Ianuarie Secția achiziții 

7.  Perfectarea documentelor pentru plata impozitului pe venit în anul 2022 a angajaților 

din instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Ianuarie Secția salariu 

8.  Pregătirea și prezentarea raportului anual IALS-14 către FISM. Ianuarie Secția salariu 

9.  Întocmirea anexelor la contracte în urma licitației publice cu referire la achiziționarea 

produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022 pentru înregistrare la 

Trezorerie. 

Ianuarie Secția alimentară 

10.  Întocmirea comenzilor, monitorizarea livrărilor, recepționarea facturilor, recepționarea 

meniurilor și efectuarea transferurilor. 

Ianuarie Secția alimentară 

11.  Recepționarea și perfectarea documentației pentru scutirea taxei pentru alimentația 

copiilor cu 100% și 50%. 

Ianuarie Secția părinți 

12.  Verificarea conturilor bunurilor materiale pentru anul 2021. Ianuarie Secția materiale 



13.  Calcularea uzurii la mijloacele fixe din instituțiile din subordine pentru anul 2021. Ianuarie Secția materiale 

14.  Completarea fișelor mijloacelor fixe la patrimoniu pentru anul precedent (cu indicarea 

reparațiilor capitale efectuate în anul 2021). 

Ianuarie Secția materiale 

15.  Elaborarea caietelor de sarcini și proiectelor de execuție pentru lucrările de reparații 

capitale conform Foii Titulare 2022. 

Ianuarie Secția ingineri 

16.  Monitorizarea lucrărilor de reparație și cazurilor de avariere(utilaj tehnologic, 

electricitate, rețele de apeduct, canalizare și încălzire). 

  

17.  

 

Totalurile realizării reviziei și probelor hidraulice a sistemelor de încălzire în diviziuni, 

pregătirea lor pentru exploatarea în sezonul rece a anului. 

Ianuarie Secția ingineri 

18.  Respectarea prevederilor Legii cu privire la securitatea și sănătatea în muncă a 

angajaților din  instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Ianuarie Șef adjunct   DETS 

19.  Ordonarea și transmiterea dosarelor pentru păstrare la arhiva DETS sectorul Buiucani. Ianuarie Colaboratorii 

DETS 

20.  Ordonarea și inventarierea dosarelor pentru anul 2021. Ianuarie Arhivarul DETS 

21.  Predarea la arhiva municipală, în conformitate cu graficul stabilit, a dosarelor cu termen 

permanent de păstrare. 

Ianuarie Arhivarul DETS 

 

 

 

 

Şeful adjunct  interimar al Direcţiei Educaţie, 

Tineret şi Sport sectorul Buiucani 

Vasile MERIACRE 
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