
Raport de activitate 10.10.2019 

 

Activități   Număr documente 

produse                             

(unde este cazul) 

Răspunsuri solicitări instituții de stat, etc  -1 Adresa raspuns 

solicitare DGASPC 

Sector 3 – punere la 

dispozitie Sali de sport pt 

Fundatia Real Madrid 

Raspunsuri solicitări direcții din cadrul Primăriei Sectorului 3  -1 Revenire adresa 

630300/30.09.2019 – 

Directia Asistenta 

Legislativa -reamplasare  

2 sectii de votare in 2 

unitati de invatamant   

Răspunsuri solicitări unități învățământ - 1 Adrese  raspuns la 

solicitari de rectificare 

bugetara – suplimentare 

fonduri 

-1 Adresa raspuns 

reprezentanti CLS3 in 

CEAC si CA 

 

Întocmire solicitare finanțare Programul Școală după Școală  -Intocmire si transmitere 

solicitare de finantare 

pentru Programul SDS 

pentru luna septembrie 

2019 

Verificare și centralizare necesar alocații bugetare transmise de către 

unitățile de  învățământ în vederea rectificării bugetului pe anul 2019 

-Verificare si 

centralizare 5 solicitari 

de rectificare bugetara 

Verificare și centralizare documentație depusă în vederea finanțării 

bunurilor și serviciilor contractate de către unitățile de învățământ pentru 

luna septembrie 2019 

 -66 facturi servicii 

mentenanta platforma 

web 

Verificare și centralizare număr de beneficiari pentru acordarea 

drepturilor copiilor cu CES încadrați în unitățile de învățământ de masă 

-Verificare si 

centralizare 3 situatii de 

la unitatile de invatamant 

care au incadrati elevi cu 

CES  

Pregatire  dosare arhivă -10 dosare 

Deplasari institutii -deplasare Park Lake 

Shopiing Center  - 

discutii privind campanie 

CSR – Craciun  



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 

Consultări pe diferite spețe cu Direcții din cadrul Primariei sau cu alte 

institutii, cu privire la – situații neclare sau atipice legate de achiziție sau 

răspunsuri solicitare de clarificări, inițierea unor proiecte de hotarari, etc.  

1. Consultare UAC 

cu privire la finalizarea 

documentatiilor in 

vederea demararii  

achizitiile Acord Cadru 

uniforme si echipamente 

si lenjerii 

2. Control „ex-

ante” ANAP pentru 

verificarea procedurii de 

evaluare in procedura de 

achizitie Program pentru 

scoli 

Pregatire documentatie premergătoare demarării unei proceduri de 

achiziție 

- Colectare de informații 

privind obezitatea în 

rândul copiilor 

- Centralizare oferte 

primite pentru servicii 

artistice, luna decembrie 

2019- în lucru 

- Centralizare oferte 

primite pentru activităţi 

opţionale grădiniţe; 

prospectare de piaţă- în 

lucru 

Finanțări nerambursabile  - Urmărire activități - 

proiect Capcana 

dependențelor, derulat 

de Asociația Mens 

Sana; întocmire raport 

de activitate cu privire 

la seminariile 

desfășurate în data de 9 

octombrie  

- Verificare comunicat de 

presa și feedback, 

acordare bt afis  - 

proiect Kinodiseea 

- In lucru / verificare 

continut materiale 



proiect Asociatia 

Proetnica 

 

 


