
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna septembrie 2022 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Monitorizarea începerii  noului an de studii 2022-2023 în instituțiilor de învățământ 

din subordine. 

Septembrie Șef DETS  

Secția ingineri 

Secția materiale 

2.  Monitorizarea și analiza procesului de executare a cheltuielilor bugetare. Septembrie Secțiile DETS sectorul 

Buiucani 

3.  Întocmirea rețelei de clase și elevi în instituțiile de învățământ subordonate DETS 

sectorul Buiucani pentru anul de studii 2022-3 

Septembrie Secția economie  

 

4.  Stabilirea statelor de personal. Tarifierea în instituțiile de învățământ din subordine 

pentru anul 2022-2023. 

Septembrie Secția economie  

 

5.  Prelucrarea documentației privitor la tarifierea angajaților din instituțiile de 

învățământ. Prelucrarea dosarelor personale la angajarea și eliberarea angajaților  din 

instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Septembrie Secția economie 

Contabil-șef  

 

6.  Respectarea rigorilor sanitaro-igienice în instituțiile de educație timpurie, primar, 

secundar și extrașcolar subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Septembrie Șef adjunct  DETS  

7.  Evaluarea documentației procedurilor de achiziție, întocmirea dărilor de seamă și a 

contractelor cu operatorii economici câștigători. 

Septembrie Secția achiziții 

8.  Inițierea procedurilor noi (dar și repetat) cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor 

pentru instituțiile de învățământ din subordine. 

Septembrie Secția achiziții 

9.  Întocmirea contractelor de mică valoare conform necesităților apărute pe parcurs. Septembrie Secția achiziții 

10.  Coordonarea, în colaborare cu ÎM ”Spații Verzi” și Agenția de Mediu a acțiunilor de 

defrișare a arborilor de pe teritoriile instituțiile de învățământ din subordine, ca urmare 

a inventarierii acestora. 

Septembrie Secția ingineri 

11.  Monitorizarea lucrărilor de reparație capitală conform Foii Titulare 2022 și lucrărilor 

de reparație suplimentare cu finanțare din economiile formate. 

Septembrie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor  



12.  Asigurarea funcționalității a utilajului tehnologic de la blocurile alimentare din 

instituțiile de învățământ  subordonate DETS sectorul Buiucani. 

Septembrie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor  

13.  Respectarea limitelor de consum la energia electrică, apă  rece și caldă, energia termică 

(discuții cu șefii de gospodărie din instituțiile de învățământ subordonate DETS 

Buiucani). 

Septembrie Secția ingineri 

14.  Evidența numărului de copii în instituțiile de educație timpurie conform tabelelor 

frecvenței copiilor prezentate din instituții. 

Septembrie Secția părinți 

15.  Calcularea și achitarea tuturor plăților salariale. Elaborarea și prezentarea Dărilor de 

seamă la FISC, CNAS, CNAM. 

Septembrie Secția salariu 

16.  Prezentarea dărilor de seamă IPC-18, IRM-19. Septembrie Secția salariu 

17.  Evidența documentelor primare privind: 

- Mijloacele financiare, în numerar, Nota contabilă nr. 1 (casa); 

- Contul bancar, Nota contabilă nr. 2 (banca); 

- Calcularea sumelor de arendă, Nota contabilă nr. 3 (arenda). 

Septembrie Contabil-șef adjunct 

18.  Evidența și gestionarea tuturor bunurilor materiale din cadrul DETS sectorul Buiucani 

și instituțiilor din subordine. 

Septembrie Secția materiale 

19.  Pregătirea Raportului financiar pentru 9 luni a DETS sectorul Buiucani. Septembrie Contabil-șef 

 

Șeful interimar al Direcției Educație, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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