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Raport de activitate   

Perioada 18-22.05.2020 

 

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: 

- Întocmirea draftului anunțului de participare la sesiunea de acordare de finanțări 

nerambursabile, verificarea anunțului și transmiterea acestuia spre publicare în 

Monitorul Oficial, prin mijloace electronice; 

- Publicarea în Monitorul Oficial a anunțului de participare la Sesiunea de 

acordare de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3 pentru 

activități nonprofit în temeiul legii nr.350/2005; 

- Întocmirea referatului pentru aprobarea alocării sumei necesare pentru 

publicarea anunțului de publicitate în Monitorul Oficial, respectiv publicarea 

anunțului de participare privind acordarea de finanțări nerambusabile de la 

bugetul local; 



- Întocmirea referatului pentru aprobarea alocării sumei necesare pentru 

publicarea anunțului de publicitate în presa scrisă, respectiv publicarea anunțului 

de participare privind acordarea de finanțări nerambusabile de la bugetul local; 

- Afișarea pe site-ul Primărie Sectorului 3, secțiunea „Informații utile/ Finanțări 

ONG” a anunțului de participare și a Ghidului Solicitantului; 

- Informare scrisă către Radio Itsy Bitsy cu privire la suspendarea acordului de 

organizare a unui eveniment cultural-artistic în aer liber, dedicat Zilei 

Internaționale a Copilului, ca urmare a măsurilor dispuse pentru prevenirea 

răspândirii CoVid 19; 

- Întâlnire comună cu reprezentanții Operei Comice pentru Copii, în vederea 

dezvoltării proiectului Traseul Madagascar în 3 parcuri din Sectorul 3, după 

deschiderea parcurilor pentru comunitate, stabilirea detaliilor pentru vizionarea 

spațiilor și a datelor/intervalelor orare de amplasare. 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


