
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 06 - 10.07.2020 

 

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: 

- evaluarea proiectelor depuse de asociații  pentru acordarea de finanțări 

nerambusabile de la bugetul local; 

- întocmirea și transmiterea către UCMR ADA  a cererii de autorizare a utilizării 

operelor muzicale prin comunicare publică în spectacolul Stagiune muzicală 

estivală, ediția a XV-a; 

- ședintă de lucru comună comisie selecție și evaluare proiecte în cadrul căreia s-

au purtat discuții referitoare la evaluarea proiectelor depuse de asociații  pentru 

acordarea de finanțări nerambusabile de la bugetul local; 

- întocmirea raportului procedurii de evaluare și selecție în vederea atribuirii 

contractelor de finanțare nerambursabilă; 



- întocmirea anunțului privind rezultatele selecției de proiecte în vederea acordării 

de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3 și postarea 

anunțului pe site, la secțiunea Finanțări ONG 

- întocmirea contractului de servicii artistice pentru evenimentul Stagiune 

Muzicală Estivală, convocare operator economic pentru semnarea contractului;  

- deschidere de oferte  - operatori economici semnatari accord cadru de servicii, 

conform invitației la reofertare transmise; 

- proces de evaluare oferte îmbunătățite acord cadru servicii, individual membri 

comisie și ședință comună;  

- întocmire raportul procedurii de reofertare, transmiterea comunicărilor, 

elaborare și transmitere spre aprobare a referatului pentru încheierea contractului 

de servicii; 

- întocmire și transmitere notă de comandă servicii operator economic Stagiune 

Muzicală Estivală; 

- întocmire contract subsecvent de servicii, convocare operator economic în 

vederea semnării;  

- verificare ridere tehnice și soluții de asigurare a echipamentelor, condiții de 

igienizare și dezinfecție a aparaturii și a spașiilor conexe la fașa locului; 

- Elaborare referat achiziție servicii medicale pentru eveniment cultural; 

- convocare comisie de soluționare a contestațiilor  - procedură finanțări 

nerambursabile; 

- verificare text anunțuri informative pentru spectatori, eveniment Stagiune 

Muzicală Estivală; 

- deplasare studio de înregistrare – supraveghere realizare anunțuri, montaj; 

- Activități GAL- transmitere acte către contabil în vederea întocmirii declarațiilor 

fiscale lunare. 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


