
 

 
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 5 IULIE 2019  

  Data: 08.07.2019 

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 8 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 8 iulie 2019, personalul direcției s-a ocupat de următoarele: 

- 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 68”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

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

Sectorul 3 –FE 82”; 

- 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 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”; 
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- 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 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”; 

- 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 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” 

- 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 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”; 

- In cea ce priveste informarea si publicitatea, au fost intocmite notele de comanda in vederea 

montării plăcilor temporare, conform contractului de finantare, pentru cererile de finanțare 

„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”; 

- 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: 

- Pentru proiectul ”Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar 

zona Dristor (fosta gradinita nr. 239)” – depus pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020, personalul direcției s-a ocupat cu pregătirea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite 

din partea ADRBI; 
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Alte proiecte: 

- Au fost verificate situațiile de lucrări pentru cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice 

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

locuințe din Sectorul 3 –FE 78; 

- Pentru cererea de finanțare „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin 

platforme informatice inovative” - POCA CP 12, reprezentanții direcției au participat la o întâlnire 

cu partenerii proiectului Asociația pentru Implementarea Democrației privind demararea 

implementării proiectului;    

 

Alte activități: 

- Corespondență cu SC ALGORITHYM RESIDENTIAL S3 SRL privitoare la comisia de analiză 

a ofertei pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea 

Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”; 

- A fost  referat de angajare pentru proiecul  ,,Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele IX-XII”; 

-  A fost  redactată nota justificativă privind procedura de achiziţie a serviciilor de evaluare, 

consiliere și consultare medicală în cadrul proiectului  ,,Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 

IX-XII”;  

- A fost semnat contractul de parteneriat pentru învățăpmântul dual cu QUICK BEST FOOD SRL 

și Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu”; 

- A fost elaborat un draft de  protocol de colaborare cu Different Angle Cluster; 

- A fost elaborate draftul pentru raportul de specialitate pentru proiectul de HCLS3 privind 

participarea Sectorului 3 al Municipiului în cadrul rețelei de planificare a acțiunilor ,,UrbReC” 

din cadrul Programului URBACT III. 

- A fost întocmit raportul de activitate zilnic al Direcției; 

 

 

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

- apelurile telefonice de la cetățeni (1), au avut loc 1 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; 

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

 

http://www.invatamantdualinsector3.ro/
http://www.invatamantdualinsector3.ro/
mailto:proiecte@primarie3.ro
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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:8.07.2019 


