
Raport de activitate 20.11.2019 

 

Activități   Documente produse                             

(unde este cazul) 

Adrese catre directii din cadrul Primariei Sectorului 3  -Adresa catre Directia 

Economica – documente 

solicitate de Curtea de 

Conturi pentru Gradinita 

nr.71 Corp A 

Adrese de informare unități de învățământ -Adresa de informare – 

Deratizare si dezinsectie 

prin Planul Unitar de 

Actiune de la PMB 

Adrese către instituții, unități de învățământ, etc -Adresa catre unitatile de 

invatamant particular 

acreditat cu personalitate 

juridical – transmitere nr 

de elevi in vederea 

finantarii de baza pe anul 

2020 

Verificare și centralizare documentație transmisă de către unitățile de 

învățământ în vederea întocmirii situației pentru calculul taxei pe clădiri  

-Verificare si 

centralizare 3 situatii 

transmise de catre unitati 

de invatamant 

Informare lunară conform prevederilor HCLS 3 nr.580/2018 cu privire la 

contractele de închiriere sau de utilizare temporara a spatiilor excedentare 

încheiate de catre unitatile de invatamant  

-Centralizare documente 

transmise de la 2 unitati 

de invatamant 

Pregatire  dosare arhivă -14 dosare 

Deplasari institutii -14 unitati de invatamant 

verificare sectii de votare 



impreuna cu agentii 

Sectiilor de Politie 

-Primaria Municipiului 

București 

-UCMR ADA 

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  

 

Întocmirea documentațiilor de atribuire -  referat de necesitate, caiet de 

sarcini, notă de estimare, strategie de contractare (achiziții centralizate), 

-8 referate si note de 

estimare  electrocasnice 

Verifică respectarea de către unitățile de învățământ a legislație în vigoare 

privitoare la achizițiile publice, încadrarea în bugetul alocat și avizează 

contractele încheiate la nivelul unităților de învățământ   

-Verificare 16 

documentatii depuse in 

vederea avizarii 

contractelor de achizitii  

 

-Avizare  3  contracte 

„furnizare mobilier” 



Întocmește notele de fundamentare/rectificare și anexele cu bugetul 

actualizat (rectificat) pentru fiecare unitate școlară în conformitate cu 

situațiile centralizate (achizițiile efectuate) și comunicate de unitățile de 

învățământ  

-Proiect rectificare buget 

pentru unitatile de 

invatamant 

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, note de 

fundamentare  

-Actualizarea bazei de 

date cu achizitiile 

efectuate 

Documente  - proceduri de achiziții -Analizare simulări 

pirotehnie și alte 

documente 

 

-Servicii de pirotehnie 

pentru Revelion: analiză 

clarificări primite pȃnă ȋn 

data de 20.11.2019. 

Acord cadru 2019-2021  -Ȋntocmire tabele de 

simulare/verificare 

preţuri maxime de 

reofertare pentru 

contractul subsecvent nr. 

5. 

Situatii diverse Luare la cunoștință 

proceduri de sistem 

Finanțări nerambursabile  -Vizită proiect Sectorul 

3 dansează, Asociația 

Bucharest Sport Club 

Elite la sala Apollo; 

-Descărcat și arhivat 

poze vizită proiect 

Sectorul 3 danseaza, 



asociația Bucharest 

Sport Club Elite; 

-Verificat promovare on-

line proiecte-link-uri, 

pagina de FB- a 

proiectului Fortul 13 

Jilava-Tinerii față în față 

cu ororile 

comunismului, asociația 

AIRDU și a proiectului 

Sectorul 3 dansează, 

asociația Bucharest 

Sport Club Elite. 

 

- Urmărire activități - 

proiect Capcana 

dependențelor, derulat de 

Asociația Mens Sana.  

 

- Proiectul Prodivers - 

Asociația Proetnica. 

Raport decont – în lucru. 

 

-Corespondenţă Asociaţia 

Elite Running , privind 

planul de măsuri 

organizatorice pentru 

Maratonul 1 Decembrie.  

 

-Monitorizare de presă 

proiecte (comunicate de 



presă, informări pe site-

urile și paginile de 

Facebook ale asociațiilor, 

Youtube etc). 

 

-Urmarire proiect 

Asociatia FAIR. 

 

-Urmarire proiect 

Fundatia Tineri pentru 

Tineri 

 

 

 

 


