
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna iulie 2022 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Prezentarea Raportului financiar pentru 6 luni a DETS sectorul Buiucani. Iulie Contabil-șef 

2.  Prezentarea Raportului FD-048 privind rețeaua de state și contingente pentru 6 luni a 

anului 2022. 

Iulie Secția economie 

3.  Prezentarea Raportului FD-053 privind PERFORMANȚA pentru 6 luni a anului 2022. Iulie Secția economie 

4.  Calcularea plăților salariale pentru angajații din instituțiile de educație timpurie din 

subordinea DETS sectorul Buiucani, care beneficiază de concediu anual de odihnă. 

Iulie Secția salariu 

5.  Verificarea cererilor la impozitul pe venit pentru anul 2022 a angajaților din instituțiile 

din subordine. Scutirile personale. 

Iulie Secția salariu 

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

problemelor tehnice. 

Iulie Șef adjunct 

Secția ingineri 

7.  Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de reparații capitale, în conformitate 

cu Foaia de Titlu 2022. 

Iulie Șef adjunct 

Secția ingineri 

8.  Monitorizarea strictă a calității produselor alimentare și alimentației copiilor, prin 

efectuarea controalelor de către reprezentanții secției alimentație în instituțiile de 

educație timpurie subordinate DETS sectorul Buiucani. 

Iulie Secția alimentație 

9.  Efectuarea calculelor pentru micșorarea contractelor pentru alimentația copiilor în 

cadrul instituțiilor de educație timpurie din semestrul I al anului 2022. Prelungirea 

termenului la unele contracte. 

Iulie Secția alimentație 



10.  Introducerea în sistema de calcul a contractelor noi pentru alimentația copiilor în cadrul 

instituțiilor de educație timpurie din semestrul II al anului 2022. 

Iulie Secția alimentație 

11.  Efectuarea operațiunilor de calcul per copil în contextual plecării temporare a copiilor 

în alte instituții în perioada sistării IET. 

Iulie Secția părinți 

12.  Înregistrarea în sistemă a grupelor cu copii noi din cadrul IET. Iulie Secția părinți 

13.  Achiziționarea și distribuirea materialelor de construcții pentru instituțiile de 

învățământ din subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Iulie Secția materiale 

14.  Elaborarea caietului de sarcini și specificațiilor tehnice pentru organizarea procedurilor 

de achiziție publică a mobilierului, tehnicii de calcul și utilajului tehnologic pentru 

instituțiile de învățământ din subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Iulie Secția achiziții 

Secția materiale 

15.  Achiziționarea inventarului de uz gospodăresc, cu finanțare din economiile rămase 

după achiziționarea produselor de igienă pentru instituțiile de învățământ din 

subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Iulie Secția achiziții 

Secția materiale 

16.  Achiziționarea registrelor de clase pentru anul de studii 2022-2023. Iulie Secția achiziții 

Secția materiale 

17.  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.  

Iulie Arhivar 

  

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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