
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 25 – 29.05.2020 

 

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: 

- Publicarea în cotidianul Libertatea 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; 

- Interogarea bazei de date cu organizațiile neguvernamentale de la care a fost 

primit acordul de contactare și transmiterea de e-amiluri pentru anunțara 

demarării procedurii de selecție  proiectelor de interes general; 

- Răspunsuri solicitări de clarificări – procedură de finanțare: înregistrare 

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

secțiunea Finanțări ONG 



- Documentare și analiză documente strategice în domeniul cultural, în vederea 

fundamentării necesității pentru demararea  evenimentelor cultural-artistice 

pentru vara 2020; 

- Interogare bază de date artiști – case de impresariei și management, artiști 

independenți, pentru documentarea costurilor aferente organizării de evenimente 

cultural-artistice pentru vara 2020; 

- Întocmirea referatelor și a draft-urilor de dispoziții pentru consituirea comisiilor 

de selecție și evaluare/ soluționare a contestațiilor pentru procedura de acordare 

a finanțărilor nerambursabile, transmiterea documentelor către Direcția 

competentă pentru verificare și înregistrare; operare modificări solicitate 

documente menționate și transmiterea formelor finale spre aprobare; 

- Primire factură – contravaloare anunț selecție – Libertatea, verificarea 

conformității, întocmirea raportului justificativ în vederea efectuării plății, 

transmiterea facturii și a documentelor conexe către Direcția competentă, în 

vederea efectuării plății; arhivare la dosar a dovezii de publicare (ziar, print și 

online); 

 

 

Evenimente în derulare:  

- Amplasarea Traseului Madagascar în Parcul Titan, Parcul Al.I. Cuza și Parcul 

Titanii, proiect propus de Opera Comică pentru Copii: deplasare în parcuri, 

stabilire fermă locuri de amplasament, participarea la realizarea materialului 

video de promovare a proiectului; 

- Postarea materialului video Traseul Madagascar pe pagina de facebook și 

moderarea postărilor și a mesajelor private. Materialul video este stocat pe 

youtube, link https://www.youtube.com/watch?v=pgmQPtBta_U  

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgmQPtBta_U

