
 

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 

Nr. 87392/21.04.2022 

 

ANUNȚ 

privind rezultatele selecției de proiecte în vederea acordării de finanțare nerambursabilă  

de la bugetul local al Sectorului 3, pentru proiectele din cadrul programului sportiv de utilitate 

publică Promovarea sportului de performanță, în baza Legii nr. 350/2005 pe anul 2022. 

 

Nr. 

crt 

Denumirea asociației Numărul 

de 

înregistrare 

Punctaj final Observații 

1 Asociația Clubul 

Polisportiv 3 Kids Sport 

75518 78,00 ADMIS SPRE 

FINANȚARE, cu 

condiția revizuirii 

bugetului 

2 Asociația Clubul Sportiv 

Sport Promotion 

75849 75,00 ADMIS SPRE 

FINANȚARE, cu 

condiția revizuirii 

bugetului 

3 Asociația Club Sportiv 

Nautic Titanii 

 

75688 71,00 ADMIS SPRE 

FINANȚARE, cu 

condiția revizuirii 

bugetului 

 

 

 Federația Română de Tir 

cu Arcul 

 

74275 60,00 RESPINS 

 Federația Română de Tir 

cu Arcul 

 

74276 60,00 RESPINS 

 

 

 Asociația Clubul Sportiv 

Progresul București 2005 

76193 Solicitantul nu îndeplinește 

condițiile de eligibilitate – 

art. 19 din Ghidul 

Solicitantului 

NEELIGIBIL 

 Fotbal Club Academia 

MCR 

76219 Solicitantul nu îndeplinește 

condițiile de eligibilitate – 

art. 19 din Ghidul 

Solicitantului 

NEELIGIBIL 
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Depunerea contestațiilor se realizează până la data de 29.04.2022. Contestațiile se 

formulează în scris și se depun la sediul Primăriei Sectorului 3, Serviciul Consiliere și 

Îndrumare,  Calea Dudești, nr. 191, sector 3, București. 

Soluționarea contestațiilor până la data de  09.05.2022. 

Revizuirea bugetelor proiectelor se va realiza de comun acord cu reprezentanții legali ai 

asociațiilor/persoane fizice, în urma convocărilor transmise ulterior publicării rezultatelor 

finale, respectiv după data de 09.05.2022.  

 

Important: Având vedere faptul că în data de 21.04.2022, nu a fost posibilă transmiterea 

comunicărilor rezultatelor pe email, din cauza unei defecțiuni a sistemului, acestea vor fi 

transmise către toți solicitanții în data de 26.04.2022. 

Astfel, contestațiile se vor depune în perioada 27 – 29 aprilie 2022, termenul pentru 

soluționare fiind 09.05.2022. 

 

 


