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Instituţie bugetară - Achiziţie publică de servicii din 28 martie 2019 
 

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria 
Sectorului 3, Bucureşti, anunţă contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 

2018, domeniile de finanţare: proiecte educative, de tineret şi sportive   
 

În vigoare de la 28 martie 2019 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea VI nr. 46 din 28 martie 2019. Formă aplicabilă la 29 martie 2019. 
 

RAPORT ANUAL    
 
    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Sectorului 3, Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, sectorul 3, 
telefon: 021/318.03.23-28, fax: 021/318.03.04, e-mail: cristian.antoche@primarie3.ro.   
    Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2018 între Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti şi beneficiari, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general.   
    Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a organizat o sesiune de selecţie în anul 2018 pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile de la bugetul local. Procedura este cea reglementată de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, modificată prin H.C.L.S. 3 nr. 53/16.02.2018 şi H.C.L.S. 3 nr. 122/28.03.2018.   
    Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 67 din 12 aprilie 2018. Au fost 
depuse 40 de proiecte în cadrul sesiunii de selecţie. La finalul acesteia, au fost atribuite 17 contracte de finanţare pentru 
trei domenii, respectiv proiecte educative, proiecte de tineret şi proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică 
Sportul pentru toţi. Anunţul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 147 din 21 august 
2018.   
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    Situaţia beneficiarilor, a proiectelor finanţate şi rezultatele contractelor de finanţare nerambursabilă este prezentată mai 
jos:   
       

 Domeniul de finanţare: proiecte educative  

 Denumire 
beneficiar  

Denumire proiect  Nr. contract  

Suma 
decontată de 

la bugetul 
local al 

Sectorului 3  
- lei -  

Rezultate  

 

Asociaţia pentru 
Incluziune 
Socială 
Proetnica  

Diversitate şi unitate 
în centenar  

128912/12.07.2018  47.044,00  Organizarea unei tabere interculturale - 
„Împreună pentru Centenar”, a 2 workshop-
uri şi a 3 concursuri tematice, precum şi a 
unui spectacol final.  
Beneficiari: 540 de elevi din comunitatea 
Faur Republica - Sector 3, 25 cadre 
didactice, 250 membri ai comunităţii Faur 
Republica.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia 
Paradox  

Codul de siguranţă  128915/12.07.2018  37.258,20  Organizarea a 29 workshop-uri de educaţie 
non- formală în 11 şcoli din Sectorul 3. Teme 
generale: tehnici de gestionare a conflictului 
în mediul familial, şcolar şi în societate, 
adaptarea comportamentală a părinţilor la 
nevoia de dezvoltare a copilului.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia 
Părinţilor Isteţi  

Şcoli fără bullying în 
Sectorul 3  

128917/12.07.2018  44.731,80  Organizarea unei conferinţe şi a 3 
workshopuri pe tema bullying-ului, activităţi 
susţinute de psihologi specializaţi în 
domeniu. Peste 130 de cadre didactice din 
Sectorul 3, precum şi din alte 
sectoare/oraşe, au fost informate cu privire 
la problematica fenomenului de bullying 
printre elevii de şcoală primară şi 
gimnazială. Beneficiarii şi-au însuşit 
cunoştinţe/mecanisme de prevenire, 
depistare şi intervenţie în caz de nevoie.  
Proiectul a fost finalizat.  



  
 

3 

 

Asociaţia ESCU  World Experience 
Festival- Festivalul 
Ambasadelor  

128918/12.07.2018  50.000,00  Organizarea celei de a 4-a ediţii a 
evenimentului „World Experience Festival - 
Festivalul Ambasadelor”, în perioada 3-9 
septembrie 2018. Activităţi principale 
desfăşurate în Parcul Titan, Sector 3: 
spectacole de muzică şi dansuri, ateliere 
culturale şi gastronomie internaţională 
(World Bazaar).  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia Inaco 
- Iniţiativă 
pentru 
competitivitate  

Ghidul meseriilor 
viitorului şi 
traininguri non-
formale cu elevii 
claselor XI-XII din 
liceele Sectorului 3 
care urmează să îşi 
aleagă parcursul 
profesional  

128925/12.07.2018  47.525,26  Realizarea unui studiu privind mega-
tendinţele tehnologice din piaţa muncii şi 
elaborarea Ghidului Meseriilor Viitorului. 
Organizarea de workshop-uri de educaţie 
non-formală în liceele din Sectorul 3, având 
ca obiect stimularea participării şcolare, 
reducerea absenteismului şi abandonului 
şcolar, orientarea liceenilor spre meseriile 
viitorului. Organizarea de seminarii dedicate 
părinţilor pe tematica meseriilor viitorului.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia Folkul 
acasă în 
realitate  

InformART-Educaţie 
culturală informală 
pentru publicul de 
mâine  

128930/12.07.2018  41.172,08  Creşterea conştientizării cetăţenilor 
Sectorului 3, în special a tinerei generaţii, cu 
privire la valorile culturale româneşti şi 
facilitarea debutului tinerilor artişti, prin: 
întâlniri culturale în unităţile de învăţământ, 
spectacole de seară, spectacole concurs 
dedicate liceenilor, workshop de industrie 
muzicală.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia pentru 
educaţie şi 
sănătate Mens 
Sana  

Motivat pentru 
succes  

128932/12.07.2018  43.379,67  Organizarea a 100 de sesiuni motivaţionale 
în 10 şcoli din Sectorul 3, cu participarea a 
aproximativ 500 de elevi şi 20 de cadre 
didactice. Teme generale: creşterea 
interesului pentru studiu, însuşirea unor 
tehnici de învăţare rapidă şi eficientă, 
conştientizarea privind nevoia de optimizare 
a propriului potenţial.  
Proiectul a fost finalizat.  



  
 

4 

 

Asociaţia 
Culturală 
Metropolis  

KINOdiseea- 
Festivalul 
Internaţional de Film 
pentru Publicul 
Tânăr  

128936/12.07.2018  24.161,14  Festivalul s-a desfăşurat în perioada 8-13 
noiembrie 2018, la Cinema Gloria, Cinema 
Pro, dar şi în şcoli din Sectorul 3, fiind 
proiectate peste 10 producţii 
cinematografice pentru publicul tânăr. Au 
fost organizate 8 ateliere de film, arta 
actorului şi magie.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia 
Adevăraţii 
Veloprieteni  

Şcoala Velo AVR - în 
vacanţă  

128942/12.07.2018  32.831,30  Organizarea a 25 de sesiuni, cu participarea 
a aproximativ 20 persoane/sesiune, având 
ca obiect promovarea şi conştientizarea 
beneficiilor folosirii bicicletei şi creşterea 
siguranţei în trafic. Organizarea unui 
eveniment de promovare a mersului pe 
bicicletă în săptămâna mobilităţii, 16-22 
septembrie 2018, în Sectorul 3.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia 
Culturală Flower 
Power  

Ani de liceu - Poveşti 
on-air  

128945/12.07.2018  43.582,14  Organizarea a 4 ateliere de educaţie non-
formală, în domeniul artei teatrale, în liceele 
din Sectorul 3, a 2 sesiuni de casting, a unui 
workshop intensiv pentru elevii beneficiari, 
realizarea a 2 piese de teatru radiofonic cu 
elevii beneficiari şi a unui spectacol de 
închidere.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia Club 
Sportiv Elite 
Running  

România 100- 
Educaţie prin 
mişcare – Alergăm 
100 km pentru 
România  

128949/12.07.2018  49.839,78  Organizarea a 19 şedinţe de antrenament 
pentru beneficiarii din Sectorul 3, dintre care 
95 de persoane au participat la una dintre 
cursele Maratonului 1 Decembrie.  
Proiectul a fost finalizat.  

 

Fundaţia Tineri 
pentru Tineri  

Îndrăzneşte să fii 
mare!  

128952/12.07.2018  35.026,87  Organizarea de sesiuni de educaţie non-
formală pentru pregătirea unui grup de elevi-
educatori provenind din şcolile şi liceele 
Sectorului 3. Desfăşurarea programului 
„Educaţie pentru Viaţa de Familie”, cu 
sprijinul elevilor-educatori, în 6 unităţi de 
învăţământ din Sectorul 3.  
Proiectul a fost finalizat.  
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Tomuş Ioana 
Roxana  

Reţeaua şcolilor 
care promovează 
sănătatea  

128957/12.07.2018  0,00  Proiectul nu a fost realizat.  

 Total proiecte educative  496.552,24 
 

 

      
 Domeniul de finanţare: proiecte de tineret  

 Denumire 
beneficiar  

Denumire 
proiect  

Nr. contract  

Suma 
decontată de 

la bugetul local 
al Sectorului 3  

- lei -  

Rezultate  

 

Asociaţia My 
Community  

100/3  128939/12.07.2018  40.840,00  În contextul Anului Centenar, s-au realizat o serie de 
fotografii ce au surprins toate aspectele importante din 
Sectorul 3, 100 dinte aceste imagini reprezentative fiind 
constituite într-o arhivă electronică a Primăriei (cu 
drepturi depline de autor), în vederea promovării 
capitalului turistic şi uman al Sectorului 3. Proiectul a 
fost finalizat.  

 

Asociaţia 
Ţara Tinerilor 
Uniţi  

Vocea 
tinerilor din 
Sectorul 3  

164658/14.08.2018  48.809,30  Organizarea de sesiuni de informare în liceele din 
Sectorul 3 pe tema administraţiei publice locale, 
organizarea a 4 întâlniri de dialog structurat între elevii 
beneficiari şi reprezentanţii autorităţii locale, în cadrul 
cărora au fost dezbătute probleme de interes în 
domeniul tineretului. Proiectul a fost finalizat.  

 Total proiecte de tineret  89.649,30  
 

 

      
 Domeniul de finanţare: proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toţi  
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 Denumire 
beneficiar  

Denumire 
proiect  

Nr. contract  

Suma 
decontată de la 
bugetul local al 

Sectorului 3 
- lei -  

Rezultate  

 

Asociaţia Club 
Sportiv 4  

Cupa 
toamnei  

128954/12.07.2018  15.040,00  Organizarea unui campionat de baschet, în 8 
etape, pe durata a 4 weekend-uri. S-au desfăşurat 
64 de meciuri, cu participarea a 192 de copii, 16 
profesori şi aproximativ 400 de spectatori, în cadrul 
fiecărei întâlniri. Proiectul a fost finalizat.  

 

Asociaţia Club 
Sportiv Sport 
Promotion  

3x3 în 
Sectorul 3  

128956/12.07.2018  44.889,20  Organizarea unei competiţii de baschet 3x3, în 
perioada 10-12 august 2018. S-au desfăşurat 104 
meciuri, cu participarea a 258 de copii, cu vârste 
între 10-18 ani, pe şapte categorii: baby mixt, mini 
băieţi, mini fete, U14 băieţi, U14 fete, U18 băieţi şi 
U18 fete. Proiectul a fost finalizat.  

 Total proiecte sportive  59.929,20  
 

 
    (1/219.694)   


