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ANUNȚ  

privind rezultatele procedurii de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul 

procedurii de selecție proiecte, în temeiul legii nr. 350/2005, pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile din fonduri publice de la bugetul local al Sectorului 3, 

pe anul 2022, în vederea aplicării prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat 

prin H.C.L.Sector 3 nr. 64/30.03.2020 și H.C.L. Sector 3 nr. 65/28.04.2021 

 

 

În cadrul procedurii de selecție demarată prin anunțul de participare 15/238.785, 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 45/07.03.2022, postat pe 

site-ul www.primarie3.ro, la secțiunea Informații utile – Finanțări ONG – Anunțuri, au 

fost depuse 5 contestații. Rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor este 

prezentat mai jos: 

 

1. Federația Română de Tir cu Arcul, nr. 89351/27.04.2022 pentru proiectul „Drept 

la țintă – Cupa Europeană de Tineret” 

 

Rezultatul contestației: Comisia de soluționare a contestațiilor a reanalizat proiectul; 

în urma reevaluării, proiectul a obținut 66 de puncte. Punctajul minim necesar pentru 

admiterea proiectului la finanțare este de 70 de puncte. 

Comisia de soluționare a contestațiilor a decis, în unanimitate, respingerea contestației 

Federației Române de Tir cu Arcul, pentru proiectul „Drept la țintă – Cupa Europeană 

de Tineret”, înregistrată cu nr. 89351/27.04.2022 
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2. Federația Română de Tir cu Arcul, nr. 89354/27.04.2022 pentru proiectul 

„Țintim medalia de aur – Campionatul mondial de field Yankton, SUA” 

 

Rezultatul contestației: Comisia de soluționare a contestațiilor a reanalizat proiectul; 

în urma reevaluării, proiectul a obținut 66 de puncte. Punctajul minim necesar pentru 

admiterea proiectului la finanțare este de 70 de puncte. 

Comisia de soluționare a contestațiilor a decis, în unanimitate, respingerea contestației 

Federației Române de Tir cu Arcul, „Țintim medalia de aur – Campionatul mondial de 

field Yankton, SUA”  înregistrată cu nr. 89354/27.04.2022. 

 

3. Mihai Alexandru Răzuș, nr. 89490/27.04.20200 pentru proiectul „Citim, 

socializăm și ne distrăm” 

 

Rezultatul contestației: Comisia de soluționare a procedat la verificarea condițiilor de 

eligibilitate ale solicitantului și a decis, în unanimitate, în urma documentelor verificate, 

respingerea contestației domnului Mihai Alexandru Răzuș, pentru proiectul „Citim, 

socializăm și ne distrăm”, nr. 89490/27.04.2022;  astfel, prin nerespectarea termenului 

de transmitere a răspunsului către comisia de evaluare domnul Mihai Alexandru Răzuș, 

se află în situația neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 19 din Ghidul 

Solicitantului, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 64/30.03.2020. 

 

4. Asociația Clubul Sportiv Progresul București 2005, nr. 91301/29.04.2022 pentru 

proiectul „Împreună susținem și promovăm fotbalul de performanță în Sectorul 

3 al Municipiului București” 

 

Rezultatul contestației: Comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la verificarea 

condițiilor de eligibilitate ale solicitantului. În urma analizei documentelor,  Comisia de 

soluționare a contestațiilor a decis, în unanimitate, respingerea contestației Asociației 

Clubul Sportiv Progresul București 2005, pentru proiectul „Împreună susținem și 

promovăm fotbalul de performanță în Sectorul 3 al Municipiului București”, nr. 
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91301/29.04.2022; astfel, prin nerespectarea termenului de transmitere a certificatului 

fiscal emis de ANAF și prin depunerea unui contract de sponsorizare care nu poate 

produce efecte juridice, fiind emis fără respectarea prevederilor statutare, Asociația 

Clubul Sportiv Progresul București 2005 se află în situația neîndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate prevăzute la art. 19 din Ghidul Solicitantului, lit. e și lit. i, aprobat prin 

H.C.L. Sector 3 nr. 65/28.04.2021. 

 

5. Asociația Culturală Metropolis, nr. 91207/29.04.2022 pentru proiectul Sounds of 

Summer – Jam in the Park 

 

Rezultatul contestației: Comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la analizarea 

bugetului depus de către Asociația Culturală Metropolis, pentru proiectul Sound of 

Summer – Jam in the Park. În urma analizei documentelor, Comisia de soluționare a 

contestațiilor a apreciat că alocarea a peste 79,97% din fondurile solicitate pentru o 

singură activitate, respectiv organizarea de concerte, contravine Ghidului Solicitantului, 

care prevede în mod expres că ”nu se vor finanța proiecte care presupun, exclusiv, 

organizarea de concerte (...)”.  Comisia de soluționare a contestațiilor a decis, în 

unanimitate, respingerea contestației Asociației Culturale Metropolis, pentru proiectul 

Sounds of Summer – Jam in the Park, nr.  91207/29.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 


