
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 02 – 05.06.2020 

 

Săptămânal:  

- ședință de lucru internă, stabilirea obiectivelor de lucru pentru săptămâna în curs, 

propuneri/sugestii pentru îmbunătățirea activității, discuții; 

- prelucrarea documentelor legale emise de CMBSU la nivelul compartimentului, 

precum și a actelor normative care reglementează modalitatea de organizare a 

evenimentelor culturale și sportive, în spații interioare sau exterioare. 

 

Zilnic:  

- consultare e-mail de serviciu și Infocet, consultare Monitorul Oficial; 

- primire și distribuire corespondență, repartizare documente, scanare și copiere 

documente (după caz), convorbiri telefonice, activități administrative; 

- verificare status pagini de facebook și instagram administrate, moderare 

postări, răspunsuri la mesaje publice și private; 

- răspunsuri sesizări, solicitări diverse, informații de interes public (după caz, cu 

respectarea termenelor legale) 

 

Activități desfășurate: 

- Documentare măsuri și reguli pentru organizarea evenimentelor culturale  în aer 

liber pe perioada stării de alertă – prelucrare legislație la nivelui angajaților; 

- Discuții cu Biroul SSM privind necesarul de instruiri pe perioada evenimentelor 

culturale, convocarea cadrului tehnic PSI- consultare cu privire la măsurile de 

siguranță, în contextul noilor reglementări, schițe/draft-uri planuri amplasament, 

stabilirea frecvenței exercițiilor pentru situații de urgență; 

- Întocmirea unui adrese către Biroul SSM referitoare a necesitatea  elaborării de 

instrucțiuni impuse prin noile măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile 

culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă; 

 



- Răspunsuri la solicitările de clarificare referitoare la selecția de proiecte pentru 

finanțări nerambursabile din fonduri publice; 

- Discuție cu reprezentanții DSP, cu privire la măsurile necesar a fi implementate 

pentru siguranța participanților la evenimente culturale în aer liber; 

- Întocmire draft program artistic Simfonii de Vară, contactarea artiștilor, 

verificarea disponibilității de susținere a concertelor, verificarea condițiilor 

financiare, discuții privind posibilitatea de reducere a onorariilor; 

- Analiză de piață  - costuri suplimentare Simfonii de Vară în ceea ce privește 

necesarul de garduri fixe pentru securizare, costuri de montare/demontare și 

transport pentru 18 evenimente; toalete ecologice cu lavoare 

interioare/exterioare, posibilitate de amplasare, igienizare, vidanjare; 

- Parcul Colțea - identificare soluții limitare acces public, identificare zone intrare-

ieșire, analiza tehnica pentru schimbare concept, montare scenotehnică în zona 

pietonală, analiză riscuri și oportunități; 

- Analiză comună cu Poliția Locală - oportunitate organizare eveniment Parcul 

Colțea, disponibilitate echipaje și măsuri de siguranță; 

- Răspunsuri solicitări de clarificări – procedură de finanțare: înregistrare 

solicitări, formulare și verificare răspunsuri, postare răspunsuri pe site, la 

secțiunea Finanțări ONG 

- Definitivarea bugetului pentru organizarea evenimentului Simfonii de Vară, 

ediția a XI-a. În urma definitivării bugetului, s-a concluzionat că acesta este 

foarte mare raportat la numărul mic de participanți – în condiții de siguranță și 

distanțare socială; 

- Decizie anulare eveniment Simfonii de Vară; 

- Au fost contactați telefonic artiștii pentru a li se comunica decizia de anulare a 

evenimentului; 

- Informare email  - operatori economici semnatari ai acordului cadru cu privire la 

anulare evenimentului Simfonii de Vară; 

- Concept eveniment Stagiune Muzicala Estivală, împărțirea pe week-end-uri 

tematice, selecție proiecte muzicale; 



- Draft program artistic Stagiune Muzicală Estivală: contactarea artiștilor, 

verificarea prețurilor, stabilirea fermă a datelor pentru recitaluri, conform 

concept; 

- Actualizarea centralizatorului privind plățile efectuate de Direcția Cultură în 

anul curent; 

- Elaborarea de reguli necesar a fi aduse la cunoștința publicului participant la 

evenimente culturale în aer liber, conform noilor măsuri și reguli pentru 

evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de 

alertă. 

 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


