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ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR 

NERAMBURSABILE 

 

   

ANUNŢ DE ATRIBUIRE 

   

    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, 

Bucureşti, calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, telefon 021/318.03.23-28, fax 021/318.03.04, e-mail: 

cultura@primarie3.ro.   

    Autoritatea contractantă aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în cadrul sesiunii de 

selecţie a proiectelor din anul 2021.   

    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecţie de proiecte.   

    Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu:   

    - prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;   

    - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 64/30.03.2020 privind modificarea şi 

completarea Ghidului solicitantului de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

    - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 65/28.04.2021 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti pentru proiectele din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea 

sportului de performanţă".   

    Contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniul proiecte educative:   

    1. Beneficiar: Asociaţia Prom’Art Creative, denumire proiect: Atelierele fanteziei, nr. şi dată 

contract: 155266/16.08.2021, valoare contract: 57.255,00 lei;   

    2. Beneficiar: Asociaţia Diaconia Filiala Sector 3, denumire proiect: Educaţie pentru sănătate în 

comunitate, nr. şi dată contract: 155682/16.08.2021, valoare contract: 54.000,00 lei;   

    3. Beneficiar: Asociaţia INACO - Crearea primului SMART LAB din Liceele Tehnologice ale 

României în Sectorul 3, la Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, în acord cu ediţia 

a IV-a a Ghidului Meseriilor Viitorului, nr. şi dată contract: 155472/16.08.2021, valoare contract: 

63.100,00 lei;   

    4. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie şi Sănătate Mens Sana, denumire proiect: Educaţie non-

formală în era digitală, nr. şi dată contract: 156060/17.08.2021, valoare contract: 47.750,00 lei;   

    5. Beneficiar: Asociaţia Informart, denumire proiect: CHIMIE360 - împreună în lumea chimiei, 

nr. şi dată contract: 156098/17.08.2021, valoare contract: 50.900,00 lei;   

    6. Beneficiar: Asociaţia Royal Art Muzzyk, denumire proiect: Enescu pe alei prin Sectorul 3, 

nr. şi dată contract: 155424/16.08.2021, valoare contract: 63.420,00 lei;   



    7. Beneficiar: Asociaţia Părinţilor Isteţi, denumire proiect: Femei care inspiră, nr. şi dată 

contract: 156239/17.08.2021, valoare contract: 64.908,00 lei;   

    8. Beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Elite Running, denumire proiect: Educaţie prin Mişcare 

2021, nr. şi dată contract: 156709/17.08.2021, valoare contract: 61.700,00 lei;   

    9. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Implicarea Tineretului, denumire proiect: 

Ora de educaţie rutieră, nr. şi dată contract: 156892/18.08.2021, valoare contract: 61.515,00 lei;   

    10. Beneficiar: Asociaţia My Community, denumire proiect: Suntem o echipă, nr. şi dată 

contract: 155604/16.08.2021, valoare contract: 62.080,00 lei;   

    11. Beneficiar: Asociaţia Fundaţia Tineri pentru tineri, denumire proiect: Pentru fete şi băieţi - 

abilităţi pentru viaţă şi starea de bine - program pentru elevii de gimnaziu, nr. şi dată contract: 

156686/17.08.2021, valoare contract: 60.556,50 lei;   

    12. Beneficiar: Asociaţia Wake up, denumire proiect: Competenţe digitale pentru seniori, nr. şi 

dată contract: 157611/18.08.2021, valoare contract: 45.140,00 lei;   

    13. Beneficiar: Asociaţia Culturală Metropolis, denumire proiect: KINOdiseea- Festivalul 

internaţional de film pentru publicul tânăr, nr. şi dată contract: 160320/23.08.2021, valoare 

contract: 36.588,00 lei;   

    14. Beneficiar: Ana Teodora Marian, denumire proiect: Micul Prinţ în constelaţia artelor, nr. şi 

dată contract: 157772/19.08.2021, valoare contract: 53.514,00 lei;   

    15. Beneficiar: Fundaţia Bucuria Ajutorului, denumire proiect: Ştiinţa alimentelor - Educaţie 

alimentară pentru părinţi, nr. şi dată contract: 155992/17.08.2021, valoare contract: 26.910,00 lei;   

    16. Beneficiar: Asociaţia Dezvoltăm pentru viitor, denumire proiect: Tineri pregătiţi - Tineri 

instruiţi!, nr. şi dată contract: 156403/17.08.2021, valoare contract: 55.750,00 lei;   

    17. Beneficiar: Asociaţia Vocart, denumire proiect: Armonii de iarnă, nr. şi dată contract: 

162340/25.08.2021, valoare contract: 48.375,00 lei.   

    Contracte de finanţare nerambursabilă pentru proiectele din cadrul programului sportiv de 

utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă":   

    1. Beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv Academia de Volei Titanii, denumire proiect: Sectorul 

3 iubeşte voleiul, nr. şi dată contract: 157233/18.08.2021, valoare contract: 300.000,00 lei;   

    2. Beneficiar: Asociaţia Clubul Polisportiv 3 Kids Sport, denumire proiect: Performanţa se 

pregăteşte în comunitate, nr. şi dată contract: 157943/19.08.2021, valoare contract: 299.830,00 

lei;   

    3. Beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, denumire proiect: FIBA 3x3 Women’s 

Series Bucharest Final, nr. şi dată contract: 166105/01.09.2021, valoare contract: 299.900,00 lei.   

    (1/234.960) 

 

 


