
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 

 

 

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE A  

PROIECTELOR CU FINANȚARE NERAMBURSBILĂ PE ANUL 2023 

 

Nr. 

crt. 
ETAPA TERMEN DATA  

1 

Publicarea programului anual pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al 

Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 350/2005, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Publicat în MOF,  

Partea a VI-a, nr. 

46/10.03.2023  

10.03.2023 

2 
Publicarea anunţului de participare în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Publicat în MOF,  

Partea a VI-a, nr. 

49/15.03.2023 

15.03.2023 

 

3 Perioada de depunere a propunerilor proiect 

30 de zile de la data 

publicării anunţului de 

participare 

Până la data de 

18.04.2023, 

 ora 16:00   

4 
Termenul limită de transmitere a solicitărilor de 

clarificări 

Cu cel puţin 6 zile înainte 

de data limită pentru 

depunerea propunerilor 

de proiect.  

Până la data de 

12.04.2023 

5 
Termenul limită de transmitere a răspunsului la 

solicitările de clarificări 

Cu cel puţin 4 zile înainte 

de data limită pentru 

depunerea propunerilor 

de proiect. 

Până la data de 

13.04.2023 

6 Perioada de selecţie şi evaluare 15 zile calendaristice 19.04-

04.05.2023  

7 
Publicarea rezultatelor pe site-ul Primăriei 

Sectorului 3 şi transmiterea comunicărilor în scris 

către solicitanţi. 

3 zile calendaristice  05.05.2023 

  

  8 Depunerea contestaţiilor 

În termen de 3 zile 

lucrătoare de la data 

publicării rezultatelor  

procedurii de selecţie 

08.05-

10.05.2023  



 

2 

9 

  

Soluţionarea contestaţiilor 

 

  

5 zile lucrătoare 

 

  

11.05.2023-

17.05.2023 

10 

Publicarea rezultatelor procedurii de soluţionare a 

contestaţiilor pe site-ul Primăriei Sectorului 3 şi 

transmiterea comunicărilor în scris către 

solicitanţii care au depus contestaţii   

1 zi lucrătoare 18.05.2023 

11 
Semnarea contractelor de finanţare 

nerambursabilă 
Cel mult 30 de zile  

Cel târziu 

18.06.2023 

12 
Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de 

finanţare nerambursabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005 

30 de zile  
Cel târziu 

18.07.2023 

 

Pentru proiectele care se încadrează într-unul dintre domeniile: educație, tineret, sport – 

programul de utilitate publică Sportul pentru toți, sunt aplicabile prevederile Hotărârii 

Consililului Local al Sectorului 3 nr. 64/30.03.2020.  

 

Pentru proiectele care se încadrează în domeniul sport – programul de utilitate publică 

Promovarea sportului de performanță, sunt aplicabile prevederile Hotărârii Consililului Local 

al Sectorului 3 nr. 65/28.04.2021. 

 

Documentaţia pentru elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte (Ghidurile                 

solicitanţilor de finanţări nerambursabile) pot fi accesate pe site-ul Primăriei                       

Sectorului 3: www.primarie3.ro , secţiunea Informaţii Utile/Finanţări ONG, 

https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/finantari_ong 

 

Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail cultura@primarie3.ro , iar                

răspunsurile la solicitările de clarificări se vor publica pe site-ul Primăriei                          

Sectorului 3: www.primarie3.ro , secţiunea Informaţii Utile/Finanţări ONG, 

https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/finantari_ong 
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