
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna martie 2022 
 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Prezentarea informației solicitate de Inspecția Financiară, pentru desfășurarea misiunii 

de audit în cadrul DETS sect. Buiucani, cu verificarea perioadei de activitate 

01.01.2017-31.12.2021 pe toate segmentele. 

Martie  Contabil șef 

Șefii secțiilor 

2.  Monitorizarea reparațiilor capitale în IET nr. 3 și 18, conform Foii Titulare 2022. Martie Secția ingineri 

3.  Elaborarea devizelor pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform Foii Titulare 

2022. 
Martie 

Secția ingineri 

4.  Organizarea și desfășurarea bilunarului salubrizării teritoriilor, teritoriilor adiacente în 

instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Martie 

Aprilie 

Șef-adjunct al DETS 

Secția ingineri 

5.  Verificarea stării sanitare tehnice corespunzătoare a încăperilor, asigurarea ocrotirii lor 

de rozătoare, lichidarea focarelor de înmulțire a insectelor. 

Martie  Șef-adjunct al DETS 

Secția ingineri 

6.  Elaborarea proiectului tehnic pentru reparații capitale în Gimnaziul nr. 52. Martie Secția ingineri 

7.  
Achiziționarea Apei potabile pentru instituțiile din subordine. 

Martie Secția achiziții 

Secția materiale 

8.  Publicarea licitației de achiziționare a produselor igienice pentru instituțiile din 

subordine.  

Martie Secția achiziții 

Secția materiale 

9.  Publicarea licitației de achiziționare a mobilierului și utilajului tehnologic pentru 

instituțiile din subordine. 

Martie Secția achiziții 

Secția materiale 

10.  Respectarea cu strictețe a condițiilor de păstrare a bunurilor materiale în depozitele 

instituțiilor din subordine. 

Martie Secția materiale 

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

către reprezentanții secției alimentație în instituțiile subordinate DETS sectorul 

Buiucani. 

Martie Secția alimentară 



12.  Verificarea, respectării produselor și cerințelor sanitaro-igienice la blocul alimentar, 

îndeplinirea normelor naturale și financiare, evidența produselor alimentare. 

Martie Secția alimentară 

13.  Întocmirea comenzilor pentru instituțiilor de educație timpurie la produsele alimentare 

livrate zilnic/săptămânal/lunar. 

Martie Secția alimentară 

14.  Verificarea per copil a sumelor încasate în luna în curs. Martie Secția părinți 

15.  Executarea bugetului pentru luna februarie 2022.Pregătirea instituțiilor de învățământ 

către sezonul estival. 

Martie Contabil șef DETS 

16.  Aprobarea devizului veniturilor și cheltuielilor taberelor de odihnă pentru elevii din 

instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani în vara anului 2022. 

Martie - 

Aprilie 

Secția economie 

17.  Prezentarea schemei de încadrare pentru anul 2022. Martie Secția economie 

18.  Eliberarea anexei nr. 5 (scutirea la impozit) angajaților DETS sectorul Buiucani. Martie Secția salariu 

19.  Verificarea cererilor angajaților la scutire de impozit pentru anul 2022 și introducerea 

la evidență a copiilor angajaților pentru scutirea la impozit. 

Martie Secția salariu 

20.  Transmiterea dosarelor din anul 2021 pentru arhivare în cadrul DETS sectorul 

Buiucani. 

Februarie Șefii secțiilor 

Arhivar 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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