
Direcția Cultură 

Raport de activitate  - perioada 09 – 13.11.2020 

 

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; 

- verificare dosar decont asociația Diaconia, proiectul Acces la educație digitală 

pentru copiii defavorizați din Sectorul 3; 

- gestionare bază foto webinar organizat de Asociația Inaco 

- elaborare și înregistrare 1 referat propunere încetare, cu acordul părților, a 

contractului cu finanțare nerambursabilă- Asociația Royal Art Muzzyk 

- elaborare și înregistrare 2 acte adiționale privind încetare, cu acordul părților, a 

contractelor cu finanțare nerambursabilă- Asociația Star Education, Asociația 

Royal Art Muzzyk 

- actualizare centralizator cheltuieli direcție în anul 2020, ca urmare a încetării 

anumitor contracte cu finanțare nerambursabilă 

- întâlnire cu reprezentant Asociația Inaco pentru a acorda îndrumări în elaborarea 

dosarului de decont. 



- stabilire detalii organizatorice, adaptare activități pt desfășurare online- 

Asociația FAIR 

- activități GAL- Deplasare la agenție BCR în vederea îndeplinirii formalităților 

privind actualizarea datelor Asociației GAL 

 

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. 200; 

- urmărire online a  orelor de educație rutieră în cadrul proiectului Ora de educația 

rutieră la grădinițe al Asociației EDIT pe platforma Zoom: Gradinița nr.154, 

Grădinița nr.24, Grădinița nr.231. 

 

 


