
Raport de activitate 10.03.2020 

Activități   Număr documente produse                             

(unde este cazul) 

Răspunsuri sesizări petenți  -2 Răspunsuri către petenți – 

sesizare lipsă apă la Școala 

Gimnazială N. Labiș 

-1 Răspuns către petent – 

sesizare lipsă apă caldă și 

săpun la Școala Gimnazială 

Cezar Bolliac 

-1 Răspuns către petent – 

solicitare stare sistem de 

supraveghere video la Școala 

Gimnazială N. Labiș 

Raspunsuri solicitări direcții din cadrul Primăriei Sectorului 3  -Răspuns actualizarea PAAP-

ului în conformitate cu 

bugetul aprobat pe 2020 

Adrese către instituții, unități de învățământ, etc -Adresă către Ministerul de 

Finanțe si ISMB  - solicitare 

suplimentare sume de tva 

Colectare de informații în vederea formulării răspunsurilor la solicitări  Colectare de informații în 

vederea formulării unui 

răspuns referitor la 

desfășurarea unui eveniment 

în parcul Colțea 

Pregatire documentatie premergătoare demarării unei proceduri de 

achiziție 

Prospectare de piață servicii 

ZS3- în lucru 

Documentatia in vederea 

demararii procedurii de 



achizitie pentru evenimentul 

cultural – artistic în aer liber,  

Flori pentru suflet. Remember 

Florian Pittiș, ediția a VIII-a – 

in lucru 

Întocmire solicitare finanțare Programul Școală după Școală  -Întocmire și transmitere 

solicitare de finanțare  pentru 

luna februarie 2020 

Verificare și centralizare necesar alocații bugetare transmise de către 

unitățile de  învățământ în vederea rectificării bugetului pe anul 2020 

-Verificare și centralizare 5 

documentații transmise de 

către unitățile de învățământ 

Notă de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 -Întocmire notă de 

fundamentare privind 

rectificarea bugetului pe 

unitățlie de învățământ, 

pentru anul 2020 

Întocmire solicitare finanțare acordare drepturi copii cu CES încadrați 

în unitățile de învățământ de masă si special  

-Întocmire și transmitere 

solicitare de finanțare drepturi 

copii cu CES din unităție de 

învățământ de stat de masa și 

special 

- Întocmire și transmitere 

solicitare de finanțare drepturi 

copii cu CES din unităție de 

învățământ particular de masa  

Întocmire rapoarte de specialitate , documentație proiecte de hotărâre cu 

privire la burse, copii cu CES, rețea școlară, finanțare de bază a unităților 

de învățământ particular acreditat și confesional, schimbări de 

destinație, Programul Școală după Școală, Desemnare reprezentanți ai 

consiliul local și primar în Consiliul de Administrație etc. 

-Întocmire raport de 

specialitate la proiectul de 

hotărâre privind modificarea 

HCLS3 nr.36/26.02.2020- 

burse sem II an școlar 2019-

2020 



Pregatire  dosare arhivă  -Arhivare documente an 

2018 

Deplasari institutii  -17 unități de învățământ 

Activități administrative- secretariat  verificare, redirecționare  și 

răspuns e-mailuri, repartizare 

documente, copiere 

documente, scan-uri, 

convorbiri telefonice, 

consultare legislație, 

întocmire raport de activitate 

zilnic, consultare email și 

Infocet, consultare Monitorul 

Oficial, preluare și distribuire 

corespondență  

Transmitere documentații UAC către unitățile școlare cu asigurarea 

suportului în vederea finalizării achizițiilor centralizate – încheierea 

contractelor subsecvente,  

 -Predare la UAC contracte 

subsecvente de ustensile de 

bucătărie conform Acordului 

Cadru nr. 763644 din 

19.12.2019 

-Predare la UAC a 

contractelor de furnizare 

elecrocasnice – achiziție 2019 

Actualizează și administrează bază de date cu contractele încheiate de 

unitățile de învățământ, stadiul achizițiilor demarate, planurile de 

achiziție, documente de achiziției cu stadii de revizuire etc  

-Actualizarea bazei de date 

cu achizitiile efectuate 

Alte activități Actualizare centralizator cu 

detaliile 

evenimentelor/manifestarilor 

ce vor fi organizate pe 

domeniul public 

 


