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 - PRESTATOR -  

(antet) 

................................................... 

 

Nr. _________ din ______________ 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

Perioada de raportare _____________________ 

 

I. Situația spectacolelor / activităților culturale folclorice organizate:  

 

Nr. 

crt. 

Perioada de 

referință a lunii 

Număr de 

spectacole/activități 

În timpul săptămânii La sfârșit de săptămână 

1 Săptămâna I:    

2. Săptămâna II:    

3. Săptămâna III:    

4. Săptămâna IV:    

5. Săptămâna V :    

 

II. Gestionarea resurselor umane  

 

III. Situația beneficiarilor serviciilor artistice 

 

Nr. 

crt. 

Perioada de 

referință a lunii 

Număr aproximativ 

de spectatori 

În timpul săptămânii La sfârșit de săptămână 

1 Săptămâna I:    

2. Săptămâna II:    

3. Săptămâna III:    

4. Săptămâna IV:    

5. Săptămâna V :    

 

IV. Alte activități relevante derulate în luna de raportare ( evenimente din calendarul cultural 

al autorității contractante ) 

1.  

2. 

3. 

… 

V. Anexe 

- Imagini și înregistrări video privind activităţile lunare desfășurate, stocate pe suport electronic. 

- Copii ale documentelor menționate în Documentația descriptivă marcate cu (*) – Documente 

privind activitatea de resurse umane și Documentele privind activitatea financiar – contabilă; 

- Apariții în mass – media. 

- Declarația pe proprie răspundere a prestatorului privind in/existenţa datoriilor către bugetele 

locale/stat, furnizori, alte persoane fizice şi juridice. 

 Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate comisiei de monitorizare, precum și cele 

prezentate în raportul lunar de activitate sunt în conformitate cu realitatea. Documentele financiar 

contabile prezentate comisiei sunt reflectate în evidențele asociației/fundației, iar documentele privind 

1.  Numărul contractelor de muncă încheiate în luna de raportare:  

2.  Numărul contractelor de prestări servicii încheiate în luna de raportare:  

3.  Numărul contracte în baza Legii nr. 8/1996 încheiate în luna de raportare:  

4.  Numărul total de personal împlicat în spect./activ. organizate în luna de raportare:  

Anexa nr. 2 
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serviciile sociale sunt în concordanță cu standardele minime de calitate și sunt cunoscute de managerul 

de caz. 

 

 Prestator,        Întocmit, 

Numele și prenumele,       Numele și prenumele,  

 Semnătura         Semnătura 

 

 


