
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna aprilie 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. 

Aprilie Contabil șef 

Șefii secțiilor 

2.  Organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a teritoriului 

instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani, în temeiul ordinului 

nr. 21 din 14.03.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei municipale 

”Curățenia generală de primăvară” în instituțiile de învățământ general municipale” și 

și în baza Dispoziției Primarului General al Municipiului Chișinău nr. 66-d din 

01.03.2022 Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare în municipiul Chișinău 

”Curățenia generală de primăvară”. 

Aprilie Şef-adjunct  DETS 

Instituțiile  de 

învățământ din 

subordine 

3.  Executarea bugetului pentru perioada ianuarie-martie 2022 în instituțiile de învățământ 

din subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Aprilie Şef DETS 

Contabil-șef 

4.  Monitorizarea alimentației copiilor cu respectarea cerințelor sanitaro-igienice și 

evidența produselor alimentare la blocul alimentar, precum și îndeplinirea normelor 

naturale. 

Aprilie Secția alimentație 

5.  Respectarea normelor bănești  privitor la alimentarea copiilor în instituțiile de 

învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Aprilie Secția alimentație 

6.  Calcularea necesității de produse alimentare pentru a doua jumătate a anului 2022. Aprilie Secția alimentație 

7.  Înregistrarea contractelor la fructe și legume pentru perioada aprilie-iunie 2022. Aprilie Secția achiziții 

Secția alimentație 

8.  Verificarea per copil a sumelor încasate în luna în curs. Aprilie Secția părinți 

9.  Servicii de măsurări la instalațiile electrice și lichidarea neajunsurilor. Faza-0 Aprilie Secția ingineri 



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

11.  Anunțarea și desfășurarea concursului pentru achiziționarea lucrărilor de reparații 

capitale, conform Foii de Titlu pentru 2022, în instituțiile de învățământ din subordinea 

DETS sect. Buiucani. 

Aprilie Secția achiziții 

Secția ingineri 

12.  Evaluarea și distribuirea produselor de igienă în instituțiile de învățământ  subordonate 

DETS sectorul Buiucani. 

Aprilie Secția achiziții 

Secția materiale 

13.  Anunțarea și desfășurarea concursului pentru achiziționarea mobilierului și utilajului 

tehnologic pentru redeschiderea IET nr. 3 și 18. 

Aprilie  

14.  Elaborarea și prezentarea Raportului statistic M-1 ” Câștiguri salariale pentru trimestrul 

I” (ianuarie-martie 2022)” pentru DETS sectorul Buiucani. 

Aprilie Secția economie 

15.  Elaborarea și prezentarea Raportului statistic ”cu privire la investiții pentru trimestrul I 

al anului 2022” pentru DETS sectorul Buiucani. 

Aprilie Secția economie 

 

 

  

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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