
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 09-12.06.2020 

 

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: 

- Întocmirea listei activităților procedurale și actualizarea/revizuirea procedurilor 

operaționale elaborate la nivelul Direcției Cultură; 

- Întocmirea formularului de alertă la risc, pentru fiecare risc identificat la nivelul 

Direcției Cultură; 

- Întocmirea registrului de riscuri pentru anul 2020 la nivelul Direcției Cultură; 

- Întocmirea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor 

sensibile; 

- Întocmirea listei funcțiilor sensibile la nivelul Direcției Cultură; 



- Răspunsuri solicitări de clarificări – procedură de finanțare: înregistrare 

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

secțiunea Finanțări ONG 

- Întocmirea procesului verbal al ședinței de analiză a riscurilor; 

- Întocmirea planului pentru implementarea măsurilor de control la nivelul 

Direcției Cultură; 

- Întocmirea listei cu legislația utilizată în desfășurarea activităților la nivelul 

direcției Cultură; 

- Întocmirea procesului verbal de informare privind apariția stării de incapacitate 

temporară de muncă; 

- Întocmirea procesului verbal de luare la cunoștință a planului de măsuri pentru 

prevenirea și gestionarea infecțiilor cu Sars-Cov2; 

- Prospectare de piață servicii conexe serviciilor artistice în vederea determinării 

costurilor finale pentru evenimentul Stagiune Muzicală Estivală; 

- Revizuire documentație de achiziție publică evenimente estivale în vederea 

actualizării acestora potrivit noilor măsuri pentru evenimentele în aer liber în 

vederea prevenirii răspândirii COVID 

- Elaborarea centralizatorului de oferte artiști pentru Stagiunea Muzicală Estivală 

ediția a XV-a 

- Demararea procedurii de elaborare referat de necesitate Stagiunea Muzicală 

Estivală- parte din documntația necesare pentru demararea procedurii de 

achiziție  

-  Deplasare în Parcul Al. I. Cuza – foișorul de spectacole de pe aleea principală 

pentru măsurători  elemente producție Stagiune Muzicală Estivală; 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


