
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 22-26.06.2020 

 

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 declarațiilor de disponibilitate, de confidențialitate și imparțialitate 

pentru toți membrii din comisia de evaluare pentru programul de finanțări 

nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, în vederea demarării 

procesului de evaluare; 

- Întocmirea procesului verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte; 

- Ședință de lucru în cadrul căreia s-a discutat eligibilitatea documentelor depuse 

de asociații pentru acordarea de de finanțări nerambusabile de la bugetul local; 

- Întocmirea procesului verbal pentru stabilirea clarificărilor și completărilor 

formale necesare pentru evaluarea proiectelor depuse de asociații pentru 

acordarea de finanțări nerambusabile de la bugetul local; 



- Elaborare solicitări de clarificări pentru programul de finanțări nerambursabile 

de la bugetul local al Sectorului 3; 

- Transmiterea solicitărilor de clarificare prin e-mail către asociațiile care au depus 

proiecte în cadrul sesiunii de acordare de finanțări nerambursabile de la bugetul 

local al Sectorului 3; 

- Întocmirea și transmiterea adresei către Primăria Municipiului București pentru 

aprobarea organizării evenimentului cultural Stagiune muzicală estivală, ediția a 

XV-a; 

- Verificarea documentelor de eligibilitate depuse de asociații pentru acordarea de 

finanțări nerambusabile de la bugetul local; 

- Participare la Cursul de managementul calității organizat de Primăria Sectorului 

3; 

- Clarificare din partea autorității contractante – procedură de achiziție a 

serviciilor pentru realizarea evenimentului Stagiune Muzicală estivală, elaborare 

text și transmitere spre postare pe site-ul instituției; 

- Răspunsuri organizatori de evenimente/ târguri cu privire la măsurile necesar a 

fi respectate pe domeniul public, condiții și reglementări specifice perioadei, 

conform actelor normative în vigoare (persoane fizice, persoane juridice); 

- Respingere solicităre organizare manifestări culturale și târg tradițional cu gătire 

a produselor la fața locului; 

- Revizuirea draftului de contract subsecvent în vederea completării acestuia cu 

prevederile necesare respectării măsurilor de prevenire COVID 

- Activități GAL- contabilitate 

- Activități GAL- îndeplinire procedură notarială în vederea obținerii declarației 

privind beneficiarilor reali GAL 

- Predare către conducere a documentelor prin care se solicită punerea în posesie 

pentru un teren aflat în proximitatea unei grădinițe (revenire solicitant); 

- Întocmire și eliberare acord amplasare pe domeniul public a unei structuri pentru 

eveniment  - Teatrul Ion Creanga, pentru Casa Eliad; 



- Întocmire și eliberare acord către operator privat cu privire la filmarea unui spot 

publicitar pe domeniul public în condițiile impuse de legislația în vigoare; 

informare DGITL Sector 3 cu privire la încasare taxă 

- Informare către Poliția Locală Sector 3 cu privire la desfășurarea ediției a XV-a 

a Stagiunii Muzicale Estivale în Parcul Alexandru Ioan Cuza. 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


