
 

 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul 

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de 

acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă 

pe adresa Primăriei Sector 3 
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 RAPORTUL ZILEI 3 IULIE 2019  

  Data: 03.07.2019 

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: 16.00 

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 zile de 3 iulie 2019, 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, în data de 3 iulie 2019, personalul direcției s-a ocupat de 

următoarele: 

- Pentru proiectele „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 60” 

și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 57” au fost 

transmise către Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov notificările privind modificarea 

echipei de implementare. 

- Au fost efectuate notificări privind modificările la cererile de finanțare „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 50”, „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 60”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

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

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

77” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 88” în sistemul 
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unic MySmis. 

- A fost întocmită varianta draft al formularului cererii de rambursare (anumite secțiuni pentru 

care dispunem de informații)  pentru execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 67”, „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 76”„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

62”și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”; 

- Au fost pregătite documentele (contracte, garantii, acte aditionale, note de comanda) pentru 

execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 62”și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 

63”; 

- Au fost pregătite documentele contabile (facturi, ordine de plata, extrase, documente contabile) 

in vederea depunerii cererilor de rambursare  execuție lucrări pentru cererile „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 62”și „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”; 

- Au fost numerotate, ștampilate și scanate documentele pregătite în vederea depunerii cererii de 

rambursare  execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 3 –FE 62”și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 –FE 63”; 

- Au fost verificate situațiile de lucrări și a documentelor necesare implementării în vederea 

stabilirii eligibilității conform contactului de finanțare pentru cererile de finanțare „Creșterea 

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

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

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

locuințe din Sectorul 3 –FE 82”; 

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

 

Pentru proiectele depuse pe Axa prioritară 10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației 

timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului s-a lucrat la următoarele: 
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- Pentru proiectul ” Lucrari de extindere - Gradinita nr. 68” – depus pe Programul Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, personalul direcției s-a ocupat cu pregătirea răspunsurilor la 

solicitările de clarificări venite din partea ADRBI; 

- Pentru proiectele „ Lucrări de extindere – Gradinița nr.69”, „ Lucrări de extindere – Gradinița 

nr.70”, „ Lucrări de extindere – Gradinița nr.196” și „ Lucrări de extindere – Gradinița 

Peștișorul de Aur (fosta nr.241), reprezentanții direcției au particiapat, alături de reprezentanții 

Agenției de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) la vizita în teren la obiectivele 

vizate; 

Alte proiecte: 

- S-a întrunit comisie de analiză a ofertei financiare pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări de 

investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel 

Saligny»”; 

- Reprezentanții direcției au particiap la vizită în teren la obiectivul de investiții ,,Amenajare și 

dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”; 

 

Alte activități: 

- A fost predă o carte tehnică aferentă cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 1” și ocarte tehnică aferentă cererii de finanțare 

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 7”; 

- A fost întocmit raportul de activitate zilnic al Direcției; 

- Au fost elaborat raport de specialitate pentru achiziția de servicii de orientare vocațională pentru 

elevii claselor VII-VIII; 

- A fost elaborat referat de necesitate și caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de orientare 

vocațională pentru elevii claselor VII-VIII; 

- A fost verificată documentația + întocmire proces verbal de recepție aferente serviciilor de 

dirigenție de șantier prestate de EPTISA ROMANIA SRL la obiectul de investiții ,,Amenajare și 

dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”; 

 

 

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

- apelurile telefonice de la cetățeni (2), au avut loc 4 întâlniri cu petenți 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; 

http://www.invatamantdualinsector3.ro/
http://www.invatamantdualinsector3.ro/
mailto:proiecte@primarie3.ro
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- 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:3.07.2019 


