
 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

„Consiliul Local al municipiului Făgăraș anunţă acordarea de finanţări 
nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul 
fiscal 2018. 

 
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Făgăraș, cod fiscal 

4384419; adresa: Făgăraș, Str. Republicii, nr. 3; telefon: 0268 211 313. 
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al 
programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului Local privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Fagaras pe anul 2017 şi Regulamentul pentru 
regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 
350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului. 

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea 
desfăşurării de către orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuala 
sau persoana juridica fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite 
conform legii sau culte religioase recunoscute  conform legii, a unor activităţi 
nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes 
public general, regional sau local.  

4. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit după 
votarea în Consiliul Local al municipiului Făgăraș a Hotărârii privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Făgăraș pe anul 2018. Finanţarea asigurată de 
UAT Făgăraș va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. 

5. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la 
îndeplinirea următoarelor obiective :  

a) promovarea diversităţii, a dialogului intercultural, punerea în valoare a 
diversității  

    etnoculturale, consolidarea identităţilor culturale și istorice şi conservarea    
    tradiţiilor făgărășene, prin mijloace moderne, inovatoare şi alternative; 

b) păstrarea si punerea în valoarea a patrimoniului și a valorilor culturale 
tradiționale; 

c) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor  
făgărășeni,inclusiv a artiştilor debutanţi din Municipiul Făgăraş ; 

d) încurajarea schimburilor culturale, creșterea mobilității creatorilor și a 
produselor culturale; 

e) dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural si alte domenii ale vieții publice 
făgărășene- educație, coeziune socială,etc.; 

f) creșterea vizibilității si notorietății Municipiului Făgăraş  și a șcenei culturale 
făgărășene; 



g) dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale si internaționale în 
domeniul cultural; 

h) afirmarea valorilor cultural-artistice făgărășene în circuitul cultural național și 
internațional; 

i) creșterea accesului la actul de cultura a publicului făgărășan, sprijinirea 
educației culturale pe tot parcursul vieții; 

j) promovarea culturii ca mijloc pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor 
defavorizați și a celor cu nevoi speciale. 

6. Proiectele culturale vor fi depuse la unul din următoarele domenii/linii de 
program: 
6.1. Proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau 
asociaţii întemeiate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, în parteneriat cu 
instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul 
Făgăraș; 
6.2. Proiecte culturale regionale, naționale si internaționale; 
6.3. Proiecte culturale locale; 
6.4. Proiecte culturale, cu caracter educational. 
6.5. Proiecte culturale pentru tineret  

7. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor 
din Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005( privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) şi din Contractul de 
finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

8. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 
06.05.2018 – 06.06.2018, la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș, un 
singur exemplar şi CD. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi 
eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor 
depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 
07.06.2018 – 20.06. 2018. 

9. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii. 

10. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare din 
cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, parter, tel. 0268 211 
313, interior 138,si  de pe site-ul www.primaria-fagaras.ro(Regulamente locale-
Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general). 

11. Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua 
numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate 
intermediar/final''. 

 
Primarul Municipiului Făgăraș, 

 
GHEORGHE SUCACIU 
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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

„Consiliul Local al Municipiului Făgăraș anunţă acordarea de finanţări 
nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni educative şi de 
sănătate, în anul fiscal 2018. 

1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Făgăraș, cod fiscal 
4384419; adresa: Făgăraş, Str. Republicii, nr. 3; telefon: 0268 211 313. 

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al 
programelor şi proiectelor educative, Hotărârea Consiliului Local privind bugetul 
de venituri şi cheltuieli al municipiului Făgăraș pe anul 2018 şi Regulamentul 
pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza 
Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii 
dosarului. 

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea 
desfăşurării de către orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală 
sau juridică fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - 
sau culte religioase recunoscute conform legii a unor activităţi nonprofit, care să 
contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, 
regional sau local. 

4. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit după 
votarea în Consiliul Local al municipiului Făgăraș a Hotărârii privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Făgăraș pe anul 2018. Finanţarea asigurată de 
UAT Făgăraș va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. 

5. Proiectele educative şi de sănătate depuse spre a fi selectate vor 
contribui la îndeplinirea următoarelor obiective:  

 
a. dezvoltarea sinergiilor între domeniul educaţional şi alte domenii ale vieţii 

publice făgărașene - cultură, coeziune socială, etc.;  
b. creşterea vizibilităţii şi notorietăţii Municipiului Făgăraș şi a mediului 

educaţional din municipiu;  
c. dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale;  
d. afirmarea valorilor culturale făgărașene în circuitul cultural național și 

internațional şi promovarea dialogului intercultural;  
e. dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul educativ, sprijinirea 

educaţiei pe tot parcursul vieţii;  
f. promovarea educaţiei ca mijloc pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor 

defavorizați și a celor cu nevoi speciale;  



g. recâştigarea prestigiului instituţiei şcolare, îmbunătăţirea imaginii profesorului, 
precum şi redefinirea relaţiei profesor – elev în contextul unui  învăţământ 
modern, specific societăţii actuale; 

h. evidenţierea multivalentă a rolului ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea 
umanităţii; 

i. formarea abilităţilor de a utiliza computerul pentru redactarea de texte, 
procesarea de imagini, realizarea de prezentări, postere, pagini web, precum 
şi pentru achiziţia, prelucrarea primară şi interpretarea datelor obţinute prin 
experiment; 

j. descoperirea şi utilizarea metodelor didactice moderne de învăţare specifice 
ştiinţelor, precum şi pentru integrarea lor interdisciplinară; 

k. stimularea integrării noilor tehnologii IT în procesul instructiv-educativ, cu 
accent deosebit pe interdisciplinaritatea temelor alese pentru elevi; 

l. dezvoltarea proiectelor în echipă (cadru didactic de specialitate, elevi); 
m. colectarea şi împărtăşirea experienţei dobândite în cadrul altor proiecte 

educaţionale din toate judeţele participante, prin realizarea unor activităţi 
instructiv – educative  în scopul unei mai bune comunicări între parteneri; 

n. formarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi şi 
cadrele didactice, relaţii care vor fi menţinute şi după încheierea implementării 
proiectului;  

o. popularizarea copiilor talentaţi şi a centrelor de pregătire cu deosebite 
rezultate prin intermediul mass-mediei, în vederea organizării de către 
structurile guvernamentale, asociaţiile neguvernamentale, agenţii economici 
interesaţi şi a comunităţii locale a unor programe speciale de pregătire pentru 
ridicarea nivelului performanţelor acestora (tabere de pregătire, concursuri 
locale, naţionale şi internaţionale); 

p. formarea unui numar de elevi, profesori, membri ai comunitatilor locale în 
domeniul managementului de proiecte, dezvoltarii scolare şi comunitare, 
pentru a întelege rolul lor ca cetateni activi şi responsabili şi a-i motiva sa 
contribuie la dezvoltarea scolii şi a comunitatii în care traiesc; 

q. dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectura, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale; 

r. stimularea gustului pentru lectură, formarea unei atitudini de grijă şi respect 
faţă de carte, îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru 
citit-scris, cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau 
păstrarea cărţilor şi stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

s. păstrarea calităţii mediului şi conservarea biodiversităţii prin educarea elevilor 
în spiritul protejării naturii, precum şi sensibilizarea membrilor comunităţii 
locale cu privire la protejarea şi conservarea mediului inconjurator; 

t. promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătaţii 
fizice şi psihice a elevilor şi adoptarea unui comportament sănătos privind 
mişcarea zilnică susţinută; 

u. promovarea educaţiei pentru sănătate în vederea optimizării şi prevenirea sau 
reducerea îmbolnăvirilor la nivel individual şi comunitar, prin influenţarea 
cunostinţelor, opiniilor, atitudinilor şi comportamentului membrilor comunităţii 
în ceea ce priveşte un stil de viaţă sănătos;  

 



6. Proiectele educative şi pentru sănătate vor fi depuse la unul din 
următoarele domenii/linii de program: 

6.1. Proiecte educative, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate 
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de 
cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul Făgăraș; 

6.2. Proiecte educative regionale, naţionale și internaționale; 
6.3. Proiecte educative locale; 
6.4. Proiecte educative pentru tineret. 
 
7. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor 

din Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) şi din Contractul de 
finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

8. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 
06.05.2018 – 06.06.2018, la Registratura Primăriei municipiului Făgăraș, intr-un 
singur exemplar şi CD. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi 
eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor 
depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 07.06. 
2018 – 20.06. 2018. 

9. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii. 

10. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare din 
cadrul Primăriei municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, parter, tel. 0268 211 
313, interior 138 şi de pe site-ul www.primaria-fagaras.ro (Regulamente locale - 
Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general). 

11. Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua 
numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate 
intermediar/final''. 

 
 

   Primarul municipiului Făgăraș, 
 
GHEORGHE SUCACIU  
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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

„Consiliul Local al municipiului Făgăraș anunţă acordarea de finanţări 
nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni pentru tineret, în anul 
fiscal 2018. 

1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Făgăraș, cod fiscal 
4384419; adresa: Făgăraș, Str. Republicii, nr. 3; telefon: 0268 211 313. 

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al 
programelor şi proiectelor pentru tineret, Hotărârea Consiliului Local privind 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Făgăraș pe anul 2018 şi 
Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data 
depunerii dosarului. 

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea 
desfăşurării de către orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau 
persoană juridică fără scop patrimonial- asociații, fundații constituite conform legii 
sau culte religioase recunoscute conform legii, a unor activităţi nonprofit, care să 
contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, 
regional sau local. 

4. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit după 
votarea în Consiliul Local al municipiului Făgăraș a Hotărârii privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Făgăraș pe anul 2018. Finanţarea asigurată de 
UAT Făgăraș va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. 

5. Proiectele pentru tineret depuse spre a fi selectate vor contribui la 
îndeplinirea următoarelor obiective :  

 
a) Cresterea gradului de consum al culturii scrise și dezvoltarea posibilității 

de autoexprimare a tinerilor;  
b) Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de promovare a 

artelor: muzicǎ, dans, teatru, arte vizuale și plastice; 
c) Cresterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiției, 

istoriei, științei si artei locale, nationale si universale; 
d) Creșterea capacitații de relaționare a tinerilor din cadrul unităților de 

ȋ nvǎtǎmȃ nt;  
e) Creșterea implicǎrii tinerilor în organizarea de proiecte și activități 

extracuriculare, cum ar fi cele de protejare a naturii și un mediu urban sănătos;  
f) Intensificarea relațiilor de parteneriat dintre instituțiile de învățământ și alți 

actorii sociali;  



g) Cresterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și 
dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor; 

h) Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor și creșterea numărului de 
voluntari;  

i) Conștientizarea    necesității  de implicare în procesul de luare a deciziilor 
în rȃ ndul tinerilor;  

j) Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultantǎ și instruire în 
vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și dezvoltării carierei;  

k) Ȋ mbunǎtatirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra 
normelor și principiilor de ȋ ngrijire a sǎnǎtații, prevenirea și reducerea consumului 
de droguri ȋ n rȃ ndul tinerilor;  

l) Creșterea gradului de informare și educare a tinerilor privind beneficiile 
mișcării, a practicǎrii sportului, planificarea familialǎ;  

m) Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile de tineret la nivel local, 
național și internațional;  

n) Promovarea caracterului multicultural și multiconfesional al Municipiului 
Fǎgǎraș și a cooperǎrii dintre microcomunitǎți;  

o) Dezvoltarea unei palete de servicii pentru petrecerea timpului liber al 
tinerilor din Fǎgǎraș. 
6. Proiectele pentru tineret vor fi depuse la unul din următoarele domenii/linii de 
program: 

6.1. Proiecte pentru tineret realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate 
în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de 
cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul Făgăraș ; 

6.2. Proiecte pentru tineret regionale, naționale și internaționale; 
6.3. Proiecte pentru tineret locale; 

7. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor 
din Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) şi din Contractul de 
finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

8. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 
06.05.2018 – 06.06.2018, la Registratura Primăriei municipiului Făgăraș, intr-un 
singur exemplar şi CD. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi 
eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor 
depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 
07.06.2018 – 20.06.2018. 

9. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii. 

10. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare din cadrul 
Primăriei municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, parter, tel. 0268 211 313, 
interior 138 și de pe site-ul www.primaria-fagaras.ro (Regulamente locale-
Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, 
acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) 

11.  Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua numai 
pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermediar/final''. 
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Primarul Municipiului Făgăraș, 
 

GHEORGHE SUCACIU 
 

Anunț publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 81 
/04.05.2018 
 

 


