
Direcția Cultură 

Raport de activitate  - perioada 26 - 30.10.2020 

 

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; 

- acordare ”bun de tipar” materiale rezultate din activitățile proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă; 

- întocmire document constatator Cinema în aer liber, ediția a VIII-a; 

- întocmire raport bază de calcul – autorizația neexclusivă a utilizării operelor 

muzicale în concerte, spectacole, manifestări artistice; transmitere raport către 

UCMR ADA; 

- gestionare bază foto conferință on line organizată de Asociația Părinților Isteți 

sâmbătă, 24 octombrie 

- finalizare și înregistrare document constatator contract realizare eveniment 

Stagiunea muzicală estivală 

- adaptarea anunțului de atribuire contracte cu finanțare nerambursabilă conform 

noului model indicat de reprezentanții MOF și publicarea acestuia 



-  preluare dosar decont Asociația PromArtCreative, pentru proiect cu finanțare 

nerambursabilă finalizat, analiză documente depuse; 

- verificare documente justificative pentru achizițiile efectuate in cadrul 

proiectului Jocul de-a povestea: Judecata povestilor, derulat de Fundatia 

Abracadabra; întâlnire cu reprezentantul Fundatiei în vederea completării și 

înregistrării dosarului de decont pentru cheltuielile efectuate in cadrul 

proiectului; 

- activități administrative 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 Liceul Matei Basarab și Școala Barbu Delavrancea 

 

 

 


