
Direcția Cultură 

Raport de activitate  - perioada 02 – 06.11.2020 

 

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; 

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: 

- consiliere în vederea realizării achizițiilor din cadrul proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă; 

- informare transmisă către toți beneficiarii prin care se solicită punct de vedere 

cu privire la încetarea contractelor, din motive obiective – imposibilitatea de a 

realiza activitățile sau de a realiza activitățile în sistem online; 

- elaborare și transmitere notificare cu privire la posibilitatea încetării unui 

contract de servicii, din motive obiective; 

- prelucrare notificare organism de gestiune colectivă drepturi autor; verificare 

status raport baza de calcul transmis, clarificare telefonică; 

- verificare documente decont în vederea întocmirii raportului justificativ 

efectuare plată pentru proiectul cu finanțare nerambursabilă Atelierele fanteziei 

– Asociația PromArt Creative; 



- verificare documente decont în vederea întocmirii raportului justificativ pentru 

efectuare plată pentru proiectul cu finanțare nerambursabilă Judecata Poveștilor 

– Fundația Abracadabra; 

- gestionare bază foto webinar organizat de Asociația Inaco 

- verificare status anunț înaintat spre publicare în MOF 

- verificare documente preliminare achiziție transmise de Asociația Inaco 

- elaborare și înregistrare 4 referate- propunere încetare, cu acordul părților, a 

contractelor cu finanțare nerambursabilă- Asociația CS Sport Promotion, 

persoană fizică, Asociația ECOU, Asociația Star Education,  

- elaborare și înregistrare 3 acte adiționale privind încetare, cu acordul părților, a 

contractelor cu finanțare nerambursabilă- Asociația CS Sport Promotion, 

persoană fizică, Asociația ECOU 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare:  

- participare webinar organizat de Asociația Inaco; 

- participare activități în cadrul proiectului Cum sa crestem oameni de succes - 

Asociația Mens Sana la Școala nr. 195 (părinți și cadre didactice) 

 

 

 


