
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 04 – 08.05.2020 

 

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: 

- în urma reorganizării: stabilirea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice 

Direcției Cultură, până la finalul anului 2020; 

- întocmirea fișelor de post pentru posturile vacante, stabilirea obiectivelor 

pentru evaluarea performanțelor individuale, până la finalul anului 2020; 

- întocmirea documentelor specifice pentru Control Intern (conform solicitări 

primite); 

- redirecționare către Direcția Investiții Achiziții Învățământ a solicitărilor privind 

situația spațiilor excedentare utilizate de unitățile de învățământ; 

- redirecționare către Direcția Investiții Achiziții Învățământ a solicitării 

Companiei Municipale Eco Igienizare, în vederea soluționării; 



- analiză modificări/propuneri legislative măsuri pentru organizarea 

evenimentelor cultural-artistice în aer liber; 

- consultare cu membri ai comisiei de aprobare a solicitărilor pentru adunări 

publice cu privire la oportunitatea organizării de evenimente în Parcul Colțea; 

- elaborare plan de securizare a spațiului de eveniment  din Parcul Colțea, 

măsurători la fața locului, estimare necesar garduri de protecție și sisteme de 

prindere; 

- discuție operator economic semnatar contract de servicii cu privie la posibilitatea 

de a realiza online serviciile contractate;  

- întâlnire cu inspectorul școlar competent, pentru stabilirea unei strategii de lucru  

în vederea realizării activităților opționale în grădinițele din Sectorul 3; 

- analiza vulnerabilități spații evenimente în aer liber, stabilirea principalelor 

măsuri de siguranță pentru public, artiști și organizatori, în condițiile măsurilor 

impuse pentru prevenirea răspândirii CoVid 19. 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


