
Raport de activitate  02.08.2019 

 

Activități   Număr documente 

produse                             

(unde este cazul) 

Răspunsuri sesizări petenți 1 Raspuns petent pe e-

mail privind 

implementarea 

Proiectului „Consultații 

stomatologice și aplicare 

de aparate ortodontice 

pentru elevii din 

Municipiul București” 

Răspunsuri solicitări unități învățământ 1 Raspuns Sc Gim 

nr.149 – alocare fonduri 

prima de instalare 

Colectare de informații în vederea formulării răspunsurilor la solicitări  -Colectare informatii cu 

privire la implementarea 

Proiectului „Consultații 

stomatologice și aplicare 

de aparate ortodontice 

pentru elevii din 

Municipiul București” 

  

Situatii diverse -Necesar de toaletare 

/defrisare la untatile de 

invatamant 

-Achizitii derulate in 

anul 2018 

 

Verificare și centralizare necesar alocații bugetare transmise de către 

unitățile de  învățământ în vederea rectificării bugetului pe anul 2019 

2 unitati – verificare si 

centralizare 

Activități administrative- secretariat - verificare, redirecționare  și răspuns 

e-mailuri, repartizare documente, copiere documente, scan-uri, convorbiri 

telefonice, consultare legislație, întocmire raport de activitate zilnic, etc) 

e-mailuri, copiere 

documente , scanare 

documente, convorbiri 

telefonice cu unitătile de 

invatamant si 

colaboratori 

Demararea procedurilor de Achiziție Centralizată  - 3 anexe - verificare anexe 

la caietele de sarcini 

pentru achizitiile 

centralizate de bunuri si 

servicii din punctul de 

vedere al preturilor 

rezultate din prospectarea 



de piata si bugetelor 

alocate fiecarei unitati de 

invatamant  

 

Activități Număr documente produse (unde este cazul) 
Colectare de informații în vederea formulării 

răspunsurilor la solicitări 
2 

Răspunsuri solicitări cetățeni 2 

Finantari nerambursabile Verificare documente de puse de solicitanţii de 

finanţari nerambursabile, în conformitate cu 

criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul 

Solicitantului 

Elaborare solicitări de clarificări 
Postări, moderare, răspuns mesaje pagină 

facebook 1 și pagină facebook 2 
1 

Ședință de lucru – stabilirea obiectivelor de 
realizat pentru săptămâna în curs și analiza 

activităților din weekend, probleme întâmpinate, 
soluții 

1 

Activități administrative – secretariat: verificare, 
redirecționare și răspuns e-mailuri, repartizare 

documente, copiere documente, scan-uri, 
convorbiri telefonice, consultare legislație, 

întocmire raport de activitate zilnic, etc) 

Conforbiri telefonice 

Consultare e-mail 

Consultare Infocet 

Rapoarte de activitate 

Centralizare documente finantari nerambursabile 

 
Pregătire bază de date centralizată – evenimente 

aprobate pe domeniul public, condiții de 
organizare, persoane de contact, necesar 

asigurare ordine și liniște publică, în vederea 
transmiterii către Poliția Locală 

1 

Instruire PSI eveniment (Parcul Al I Cuza) 2 
Instruire PSI eveniment (Parcul Coltea) 1 

Plan de masuri evacuare in caz de incendiu Parcul 
Coltea (instructaj) 

1 

Plan de masuri evacuare in caz de incendiu Parcul 
Al I Cuza (instructaj) 

2 

Verificare spațiu pentru desfasurarea 
evenimentelor 

3 

Activităţi derulate în afara instituţiei Deplasare SABIF 

Deplasare PMB Comisie Ordine Publica 



Evenimente programate la sfasit de saptamana Vineri 2 august - Parcul AL Ioan Cuza, Stagiunea 

Muzicala Estivala 

Sambata 3 august – Parcul AL Ioan Cuza, Stagiunea 

Muzicala Estivala 

Sambata 3 august - Parcul Coltea, Simfonii de Vara 

Sambata 3 august - Parcul Titan, ministagiune de 
spectacole pentru copii 

Duminica 3 august – Parcul AL Ioan Cuza, 

Stagiunea Muzicala Estivala 

Duminica 3 august - Parcul Coltea, Simfonii de Vara 
 

 


