
Direcția Cultură 

Raport de activitate   

Perioada 29.06 – 03.07.2020 

 

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: 

- Primire oferte servicii Stagiune Muzicală Estivală, transmitere către membrii 

comisiei, demarare proces evaluare oferte depuse; 

- Stagiune Muzicală Estivală – ședință comună comisie, stabilirea clarificărilor 

către ofertanți, redactarea solicitărilor și transmiterea către operatorii economici 

vizați; 

- Primire și prelucrare răspunsuri la solicitările de clarificări Stagiune Muzicală 

Estivală, continuare proce evaluare oferte; 

- Întocmire și eliberare acord organizare proiecții cinematografice și servicii 

artistice conexe pentru familie, cu acces pe bilete Insula Pensionarilor, perioadă 

clarificată conform solicitare organizator; 



- Evaluarea proiectelor depuse de asociații pentru acordarea de finanțări 

nerambusabile de la bugetul local – individual, membri comisie și ședințe 

comune (zilnic); 

- Primire solicitări de clarificări organizații neguvernamentale, prelucrare conținut 

în vederea continuării evaluării proiectelor; 

- Întocmirea proceselor verbale cu lista documentelor depuse de asociații în urma 

transmiterii de clarificări; 

- Respingere solicitări de organizare evenimente pe domeniul public, operatori 

privați, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de organizare, conform legislației 

în vigoare; 

- Raportul final al procedurii Stagiune Muzicală estivală, întocmire comunicări 

către ofertanți și transmiterea acestora pe email; 

- Informare ofertanți cu privire la procedura de contestație/încheierea contractului 

de servicii; 

- Documentare necesar tehnic – cantități echipamente, servicii  - eveniment 

Stagiune Muzicală Estivală, conform accord cadru de servicii, estimare costuri 

maximale; 

- Intocmirea și transmiterea pe email invitației la reofertare /operatori semnatari ai 

acordului cadru de servicii; 

- Activități GAL- deplasare la Ministerul Justiției în vederea depunerii declarației 

privind beneficiarii reali GAL 

 

 

 

Evenimente în derulare: - 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare: -  

 


