
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 RAPORTUL ZILEI 27 MARTIE 2020  

  Data: 27.03.2020 

Participanţi 

Serviciul Strategii și Programe de 

Dezvoltare Durabilă  

 

Serviciul Implementarea Proiectelor 

 

Serviciul Politici, Programe și 

Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea 

 

 

Locaţia:  
Sediul Primariei Sector 3 al 

Municipiului București 

Ora: 14.00 

Detalii : 

 

În conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 305/13.06.2019 privind aprobarea unor măsuri privind transparența 

activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate 

în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, pe parcursul zilei de 27 martie 2020, personalul aferent 

direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă a îndeplinit sarcinile enumerate mai jos, șefii de 

serviciu coordonând toată activitatea serviciilor.  

Astfel, având în vedere faptul că Direcția a depus și implementează 100 de proiecte de eficiență energetică 

a blocurilor de locuințe din Sectorul 3,  pe  parcursul zilei de 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

martie 2020, personalul direcției s-a ocupat de următoarele:  

- Se lucrează la întocmirea cererilor de rambursare CR3 pentru cererile de finanțare „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 67”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 68”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 69”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 71”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

72”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 73”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 74”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 75”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 76”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 77”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 78”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 

79” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 80”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 83”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 84”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 



 

 

Sectorul 3 –FE 87”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

92”; 

- Avand in vedere volumul mare de lucru, s-a lucrat, in continuare, la pregatirea documentelor 

(contracte, garantii, acte aditionale, note de comanda) pentru cererile de rambursare  CR3 pentru 

cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

67”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 68”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 69”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 71”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 72”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 73”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

74”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 75”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 76”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 77”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 78”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 – FE 79” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 80”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 83”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 84”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 87”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 92”; 

- S-a lucrat, in continuare, la pregatirea documentelor contabile (facturi, ordine de plata, extrase, 

documente contabile) in vederea depunerii cererilor de rambursare   CR3 pentru cererile de 

finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 67”, 

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 68”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 69”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 71”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 72”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 73”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

74”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 75”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 76”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 77”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 78”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 – FE 79” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 80”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 83”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 84”, „Creșterea eficienței energetice a 



 

 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 87”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 92”; 

- Se numeroteaza, scaneaza si opiseaza documentele pregătite in vederea depunerii cererilor de 

rambursare  CR3 pentru cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 67”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 68”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

69”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 71”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 72”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 73”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 74”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 75”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

76”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 77”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 78”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 79” și „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 80”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 82”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

83”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 84”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 87”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 92” și la întocmirea cererilor de rambursare 

CR2, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 85”, „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 88”, „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 89”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 90”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 91”; 

- Au fost transmise raspunsurile la solicitările de clarificări venite din partea ADRBI prin sistemul 

unic MySmis la următoarele cereri de finanțare: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 91”; 

- Se lucrează la întocmirea rapoartelor de progres pentru cererile de finanțare „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 89” și „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 92”; 

- A fost actualizată baza de date privind situația blocurilor din cererile de finanțare; 

 

Alte proiecte: 

- Se lucrează la întocmirea rapoartelor de progres pentru cererea de finanțare „Servicii electronice 

eficiente și simplificare administrativa prin platforme informatice inovative”, „Lucrări de 

extindere – Gradinița nr.68”,  Lucrări de extindere – Gradinița nr.196”, „Demolare și edificare 



 

 

 

imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta nr.239)”,  „Lucări de 

extindere Grădinița Peștișorul de Aur (nr.241)” și „Lucrări capitale de creștere a eficienței 

energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95”; 

- Se lucrează la întocmirea cererii de rambursare – CR2 – a proiectului „Servicii electronice 

eficiente și simplificare administrativa prin platforme informatice inovative” 

- Sortare și organizare cereri locuri de parcare în bibliorafturi; 

 

 

Alte activități: 

- A fost întocmit raportul de activitate al Direcției; 

- Au fost soluționate un număr de 50 petiții cu privire la locurile de parcare din sectorul 3 al 

Municipiului București și acordate 25 autorizații de parcare; 

- Au fost transmise sms-uri si efectuate apeluri (informari) in vederea ridicarii autorizatiilor de 

parcare emise (actualizari). 

- Au fost transmise trei adrese către Ministerul Fondurilor Europene. 

 

În ceea ce privește corespondența și relațiile cu publicul, au fost:  

- apelurile telefonice de la cetățeni (10), au avut loc 0 întâlniri cu cetateni la sediul instituției și s-

au soluționat/răspuns la petiții; 

- oferite răspunsuri la solicitările primite pe pagina de Facebook ,,Învățământ DUAL Sector 3” și 

pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual; 

- răspunsuri la solicitările primite de pe site-ul  www.invatamantdualinsector3.ro, la adresa de email 

proiecte@primarie3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual; 

- Răspunsuri la petiții/sesizări cu privire la camerele de supraveghere video montate prin  

„Extinderea proiectului creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”; 

- Au fost transmise și înregistrate la ADRBI documente de către angajați. 

 

Prin urmare, toți salariații direcției sunt implicați în implementarea cu succes a proiectelor derulate de către 

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, aceștia având activități diferite în fiecare zi. 

Întocmit, 

Data:27.03.2020 

http://www.invatamantdualinsector3.ro/
http://www.invatamantdualinsector3.ro/
mailto:proiecte@primarie3.ro

