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Instituţie bugetară - Achiziţie publică de servicii din 05 februarie 2018 
 

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile - Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, publică Raportul referitor la contractele de 

finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2017   
 

În vigoare de la 05 februarie 2018 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea VI nr. 21 din 05 februarie 2018. Nu există 

modificări până la 09 februarie 2018. 
 

RAPORT ANUAL    
 
    Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 
2017 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.   
    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: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Calea Dudeşti, nr. 
191, Bucureşti, sectorul 3, telefon 021.318.03.36, fax 021.318.03.36, e-mail: 
c_emy2004@yahoo.com.   
    Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a organizat o sesiune de selecţie în anul 
2017 pentru acordarea de finanţări nerambursabile, de la bugetul local, în baza 
Legii nr. 350/2005.   
    Programul anual de finanţare, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr. 66 din 6 aprilie 2017. Suma aprobată pentru anul 2017 a fost 
de 1.500.000 lei, fiind disponibilă astfel: 500.000 lei pentru proiecte educative, 
500.000 lei pentru proiecte de tineret şi 500.000 lei pentru proiecte sportive, 
aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toţi.   
    Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr. 70 din 12 aprilie 2017. Au fost depuse 25 de proiecte în cadrul sesiunii 
de selecţie. La finalul acesteia, au fost atribuite 18 contracte de finanţare 
nerambursabilă pentru cele trei domenii menţionate anterior, în valoare totală 
de 768.853,50 lei, după cum urmează: 479.131,50 lei pentru 11 proiecte 
educative, 239.722.00 lei pentru 6 proiecte de tineret şi 50.000.00 lei pentru 1 
proiect sportiv. Anunţul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr. 134 din 19 iulie 2017.   
    Situaţia beneficiarilor, a proiectelor finanţate şi rezultatele contractelor de 
finanţare nerambursabilă este prezentată mai jos:   
       

dataIncarcare:


  
 

2 

 DOMENIUL DE FINANŢARE: PROIECTE EDUCATIVE 

 Beneficiar Proiect finanţat Nr. contract 

Suma alocată 
de la bugetul 
local, conform 
contract (lei) 

Rezultate 

 

Asociaţia Elite 
Running 

Educaţie prin mişcare 7510/30.06.2017 40.000,00 Organizarea a 19 şedinţe de antrenament 
pentru beneficiarii din Sectorul 3, dintre care 
80 de persoane au participat la una dintre 
cursele Maratonului 1 Decembrie. Proiectul 
a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Rromsport 

Prin lentila mea, Sectorul 3 
arată aşa 

7508/30.06.2017 49.240,00 Organizarea a 4 sesiuni de informare pentru 
elevii din Sectorul 3, a unui concurs online 
de poze, a unui workshop intensiv de 
arhitectură şi fotografie şi a unei expoziţii 
fotografice. Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Folkul Acasă 
în Realitate 

Educaţie şi Cultură prin 
Cântec şi Vers 

7505/30.06.2017 40.400,00 Creşterea conştientizării cetăţenilor 
Sectorului 3, în special a tinerei generaţii, cu 
privire la valori culturale româneşti şi 
facilitarea debutului tinerilor artişti, prin: 
întâlniri culturale în unităţile de învăţământ, 
spectacole de seară, workshop de industrie 
muzicală. Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Culturală 
Flower Power 

Non-Formal Creativ 7513/30.06.2017 39.400,00 Organizarea a 6 ateliere de scriere creativă 
pentru elevii din Sectorul 3, a unui concurs 
online de eseuri, a unui workshop intensiv şi 
a unui spectacol de teatru. Proiectul a fost 
finalizat. 

 

Asociaţia 
pentru 
Incluziune 
Socială 
Proetnica 

Art Club Intercultural 7515/30.06.2017 44.550,00 Organizarea de art-cluburi al căror subiect a 
fost muzica, teatrul, pictura, lectura, precum 
şi susţinerea unui spectacol final. Cele mai 
bune lucrări au fost premiate. Proiectul a 
fost finalizat. 

 

Asociaţia 
pentru 
Incluziune 
Socială 
Proetnica 

Prodivers-Cultură şi 
Tradiţie Rromani în 
Educaţie 

7514/30.06.2017 44.550,00 Organizarea de seminarii, având ca scop 
promovarea non-discriminării, a toleranţei şi 
a diversităţii. Proiectul a fost finalizat printr-
un spectacol. 

 

Asociaţia 
Culturală 
Metropolis 

KINOdiseea - Festivalul 
Internaţional de Film 
pentru Copii şi Adolescenţi 

7509/30.06.2017 50.000,00 Rularea unui număr de 6 filme de lung 
metraj şi 3 sesiuni de scurt metraje (3-6 ani, 
6-9 ani şi 9-12 ani) şi organizarea a 4 
ateliere de educaţie audio-vizuală. Proiectul 
a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Royal Art 
Muzzyk 

Caravana spectacolului 
românesc în şcolile din 
Sectorul 3, Bucureşti - 
Instrument de Educaţie 
Culturală 

7500/30.06.2017 47.550,00 Organizarea unei caravane de 10 
spectacole "Nu-i bai", centrate pe 
promovarea în rândul elevilor a 
compoziţiilor clasice şi contemporane 
româneşti, în 10 unităţi de învăţământ din 
Sectorul 3. Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Părinţilor Isteţi 

Grădiniţe fără bullying în 
Sectorul 3, Bucureşti 

7501/30.06.2017 44.041,50 Realizarea şi susţinerea a 3 spectacole- 
curs de dezvoltare emoţională pentru copiii 
din grupele mari şi mijlocii din grădiniţele 
aparţinând Sectorului 3. Proiectul a fost 
finalizat. 
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Asociaţia 
Taxiul cu 
Bomboane 

Socioterapie prin Teatru 7512/30.06.2017 30.000,00 Organizarea a 16 ateliere de teatru pentru 
copii cu nevoi speciale din Sectorul 3 şi a 
unui spectacol de teatru. Proiectul a fost 
finalizat. 

 

Asociaţia 
Rromsport 

Educare prin Informare 7507/30.06.2017 49.400,00 Organizarea a 4 ateliere de formare privind 
tehnicile de redactare şi de documentare a 
materialelor jurnalistice, precum şi 
simularea unei redacţii jurnalistice. Proiectul 
a fost finalizat. 

 TOTAL PROIECTE EDUCATIVE 479.131,50 
 

 DOMENIUL DE FINANŢARE: PROIECTE DE TINERET 

 Beneficiar Proiect finanţat Nr. contract 

Suma alocată 
de la bugetul 
local, conform 
contract (lei) 

Rezultate 

 

Asociaţia 
Better Youth 

Tineri activi pentru 
Sectorul 3 

7511/30.06.2017 15.000,00 Organizarea de ateliere pentru tinerii din 
Sectorul 3 în vederea dezvoltării 
competenţelor civice, sociale şi de public 
speaking. Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia Geo 
Club 

Iniţiere în arte digitale 7506/30.06.2017 44.780,00 Organizarea a 8 ateliere de formare în arte 
digitale, pentru elevii şi tinerii din Sectorul 3, 
pe 4 teme diferite: diseminare şi marketing 
artistic, drepturi de autor şi date deschise, 
fotografie şi prelucrare digitală, istoria 
animaţiilor clasice şi digitale. Proiectul a fost 
finalizat. 

 

Asociaţia Geo 
Club 

Împreună pentru un mediu 
inclusiv 

7503/30.06.2017 45.000,00 Organizarea unui concurs de eseuri, a 2 
sesiuni de formare pe tema drepturilor 
omului pentru elevii din Sectorul 3, precum 
şi a unei conferinţe de închidere. Proiectul a 
fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Impressum 

Sectorul 3 sub reflectoare 7502/30.06.2017 45.000,00 Organizarea a 4 ateliere de lucru pentru 
elevii şi tinerii din Sectorul 3 având ca 
tematică regia şi montajul de film, precum şi 
realizarea a 12 filme de scurt metraj. 
Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Impressum 

Consiliul European al 
Tinerilor 

7504/30.06.2017 45.000,00 Organizarea de activităţi specifice având ca 
scop stimularea participării tinerilor din 
Sectorul 3 la viaţa comunităţii, prin 
conştientizarea importanţei cunoaşterii 
drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti, în 
context local, naţional şi european: întâlniri 
de informare, ateliere, simulare Consiliul 
European. Proiectul a fost finalizat. 

 

Asociaţia 
Europeană 
pentru 
Siguranţă şi 
Antidrog 

Dezvoltarea capacităţii 
comunităţii şcolare de a 
contribui la stoparea 
consumului de alcool, 
tutun, etnobotanice, 
droguri şi energizante în 
rândul tinerilor 

7516/30.06.2017 44.942,00 Proiectul nu a fost realizat 

 TOTAL PROIECTE DE TINERET 239.722,00 
 

 DOMENIUL DE FINANŢARE: PROIECTE SPORTIVE, AFERENTE PROGRAMULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SPORTUL PENTRU TOŢI 
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 Beneficiar Proiect finanţat Nr. contract 

Suma alocată 
de la bugetul 
local, conform 
contract (lei) 

Rezultate 

 

ACS 
Academia de 
Volei Titanii 3 
Extreme 

Voleiul - sportul elevilor din 
Sectorul 3 

7499/30.06.2017 50.000,00 Organizarea următoarelor activităţi:  
- 50 de ore de antrenament; 
- 80 de copii iniţiaţi în practicarea voleiului; 
- 1 turneu de baby-volei; 
- 1 turneu de minivolei;  
Proiectul a fost finalizat. 

 TOTAL PROIECTE SPORTIVE 50.000,00 
 

 
    (8/215.909)   


