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

 
PROGRAME ANUALE   

 
*   

 
    1. 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: 0213.180.323-28, fax: 0213.180.304, e-mail: 
cultura@primarie3.ro.   
    Autoritatea contractantă aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor 
de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti în cadrul sesiunii de selecţie a proiectelor din anul 
2022.   
    2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecţie de proiecte.   
    3. 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 Primăriei Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L.S. 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 Primăriei 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:   
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    1. Beneficiar: Asociaţia Culturală Metropolis, denumire proiect: KINODISEA 
- Festivalul internaţional de film pentru publicul tânăr, nr. şi dată contract: 
121895/31.05.2022, valoare contract: 44.095,90 lei.   
    2. Beneficiar: Asociaţia INACO, denumirea proiectului: Viitorul văzut prin 
ochii copiilor Sectorului 3 în ediţia a V-a a ghidului meseriilor viitorului, nr. şi 
dată contract: 121901/31.05.2022, valoare contract: 62.090,00 lei.   
    3. Beneficiar: Asociaţia Enkidu, denumire proiect: Enkidu cu cărţi şi filme - 
Sectorul 3 - 2022, nr. şi dată contract: 124601/03.06.2022, valoare contract: 
65.000,00 lei.   
    4. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie şi Sănătate Mens Sana, denumire 
proiect: Generaţia digitală pe înţelesul părinţilor, nr. şi dată contract: 
124667/03.06.2022, valoare contract: 57.397,50 lei.   
    5. Beneficiar: Asociaţia Diaconia Filiala Sector 3, denumire proiect: Sprijin 
pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul comunităţilor dezavantajate 
din Sectorul 3, nr. şi dată contract: 124783/03.06.2022, valoare contract: 
56.745,00 lei.   
    6. Beneficiar: Asociaţia Informart, denumire proiect: Responsabilitate pentru 
biodiversitate, nr. şi dată contract: 125762/06.06.2022, valoare contract: 
55.326,00 lei.   
    7. Beneficiar: Asociaţia Hearth, denumire proiect: Din parfumerie, nr. şi dată 
contract: 128366/08.06.2022, valoare contract: 63.842,00 lei.   
    8. Beneficiar: Asociaţia Montage, denumire proiect: Harta mea. Istoria 
ascunsă din drumul către şcoală, nr. şi dată contract: 128371/08.06.2022, 
valoare contract: 64.420,00 lei.   
    9. Beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Elite Running, denumire proiect: 
Educaţie prin Mişcare 2022, nr. şi dată contract: 128379/08.06.2022, valoare 
contract: 64.560,00 lei.   
    10. Beneficiar: Asociaţia My Community, denumire proiect: Suntem o 
echipă! Ediţia a II-a, nr. şi dată contract: 128384/08.06.2022, valoare contract: 
62.080,00 lei.   
    11. Beneficiar: Asociaţia PromʼArt Creative, denumire proiect: Atelierele 
fanteziei, nr. şi dată contract: 128389/08.06.2022, valoare contract: 51.360,00 
lei.   
    12. Beneficiar: Asociaţia Părinţilor Isteţi, denumire proiect: Radio Boot 
Camp, nr. şi dată contract: 128431/08.06.2022, valoare contract: 64.710,00 
lei.   
    13. Beneficiar: Fundaţia pentru Educaţie şi Vocaţie, denumire proiect: De la 
vocaţie, prin experienţă, la performanţă, nr. şi dată contract: 
129973/09.06.2022, valoare contract: 55.683,00 lei.   
    14. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Implicarea 
Tineretului, denumire proiect: Ora de educaţie rutieră, nr. şi dată contract: 
129987/09.06.2022, valoare contract: 64.875,00 lei.   
    15. Beneficiar: Olga Murariu, denumire proiect: Pupăza din Teilor - O 
vacanţă de poveste, nr. şi dată contract: 129999/09.06.2022, valoare contract: 
49.348,00 lei.   
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    16. Beneficiar: Federaţia Filantropia, denumire proiect: Campanie de 
prevenire şi combatere a dependenţei digitale în rândul copiilor din Sectorul 3, 
nr. şi dată contract: 130001/09.06.2022, valoare contract: 57.781,08 lei.   
    17. Beneficiar: Asociaţia pentru dezvoltare şi educaţie timpurie, denumire 
proiect: Aritmetica mentală la preşcolari, nr. şi dată contract: 
130342/09.06.2022, valoare contract: 57.050,00 lei.   
    18. Beneficiar: Asociaţia Vocart, denumire proiect: Armonii de iarnă ediţia a 
II-a, nr. şi dată contract: 130345/09.06.2022, valoare contract: 55.800,00 lei.   
    Contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniul proiecte pentru 
tineret:   
    19. Beneficiar: Asociaţia Indiero, denumire proiect: Industria muzicală - 
oportunităţi pentru viitor, nr. şi dată contract: 128368/08.06.2022, valoare 
contract: 58.275,00 lei.   
    20. Beneficiar: Asociaţia Culturală Act, denumire proiect: E adevărat! E 
adevărat! E adevărat!, nr. şi dată contract: 129688/09.06.2022, valoare 
contract: 65.000,00 lei.   
    Contracte de finanţare nerambursabilă pentru proiectele din cadrul 
programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de 
performanţă":   
    21. Beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, denumire proiect: 
FIBA 3x3 U23 Nations League Triple Stop - conferinţa Europa de Sud, nr. şi 
dată contract: 128317/08.06.2022, valoare contract: 299.700,00 lei.   
    22. Beneficiar: Asociaţia Clubul Polisportiv 3 Kids Sport, denumire proiect: 
Performanţa de pregăteşte în comunitate, nr. şi dată contract: 
129674/09.06.2022, valoare contract: 299.930,00 lei.   
    23. Beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv Nautic Titanii, denumire proiect: 
Campioni în Caiac - Titan, nr. şi dată contract: 129682/09.06.2022, valoare 
contract: 282.180,00 lei.   
    (7/242.163)   
 


