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

   
    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, 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 2020.   
    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 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.   
    Contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniul proiecte educative:   
    1. Beneficiar: Asociaţia Prom’Art Creative, denumire proiect: Atelierele 
fanteziei (Ateliere integrate pentru cei mici), nr. şi dată contract: 
453837/06.08.2020, valoare contract: 50.010,00 lei.   
    2. Beneficiar: Asociaţia Diaconia Filiala Sector 3, denumire proiect: Acces la 
educaţie digitală pentru copiii defavorizaţi din Sectorul 3, nr. şi dată contract: 
456490/10.08.2020, valoare contract: 58.500,00 lei.   
    3. Beneficiar: Asociaţia INACO - Iniţiativă pentru competitivitate, denumire 
proiect: Cetăţeni smart pentru un sector smart: educaţie digitală în acord cu 
meseriile viitorului pentru elevii din clasele VII-XII ale sectorului 3, nr. şi dată 
contract: 457580/10.08.2020, valoare contract: 55.828,00 lei.   
    4. Beneficiar: Asociaţia Folkul acasă în realitate, denumire proiect: Poe3 - de 
la manualul de literatură la poezia cântată, nr. şi dată contract: 
458712/11.08.2020, valoare contract: 58.400,00 lei.   



    5. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie şi Sănătate Mens Sana, denumire 
proiect: Cum să creştem oameni de succes, nr. şi dată contract: 
458593/11.08.2020, valoare contract: 46.961,00 lei.   
    6. Beneficiar: Asociaţia Royal Art Muzzyk, denumire proiect: Îngerii lui 
Crăciun colindă în casele copiilor din sectorul 3, Bucureşti - o nouă formă de 
promovare a colindului românesc, nr. şi dată contract: 460257/12.08.2020, 
valoare contract: 63.350,00 lei.   
    7. Beneficiar: Asociaţia Părinţilor Isteţi, denumire proiect: Educaţie fără 
bullying în sectorul 3, nr. şi dată contract: 459981/12.08.2020, valoare contract: 
64.350,00 lei.   
    8. Beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Elite Running, denumire proiect: 
Educaţie prin Mişcare 2020, nr. şi dată contract: 461952/13.08.2020, valoare 
contract: 61.550,00 lei.   
    9. Beneficiar: Asociaţia Montage, denumire proiect: Trecut, prezent şi viitor 
creativ în Sectorul 3, nr. şi dată contract: 462626/13.06.2020, valoare contract: 
64.660,00 lei.   
    10. Beneficiar: Asociaţia de tineret ECOU, denumire proiect: Adoptă un cor 
din sectorul 3, nr. şi dată contract: 462451/13.08.2020, valoare contract: 
57.200,00 lei.   
    11. Beneficiar: Asociaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Implicarea 
Tineretului, denumire proiect: Ora de educaţie rutieră la grădiniţă, nr. şi dată 
contract: 465466/14.08.2020, valoare contract: 55.000,00 lei.   
    12. Beneficiar: Asociaţia My Community, denumire proiect: Informaţi şi 
responsabili, nr. şi dată contract: 473036/20.08.2020, valoare contract: 
62.094,40 lei.   
    13. Beneficiar: Asociaţia Star Education, denumire proiect: Cum să înţelegem 
muzica: de la pian la platane, nr. şi dată contract: 478331/26.08.2020, valoare 
contract: 62.902,00 lei.   
    14. Beneficiar: Asociaţia pentru dezvoltare şi educaţie timpurie, denumire 
proiect: Educaţie pentru sănătate la preşcolari, nr. şi dată contract: 
477574/26.08.2020, valoare contract: 50.000,00 lei.   
    15. Beneficiar: Fundaţia Abracadabra, denumire proiect: Jocul de-a povestea 
- Judecata poveştilor, nr. şi dată contract: 478568/26.08.2020, valoare contract: 
52.983,00 lei.   
    Contract de finanţare nerambursabilă pentru domeniul proiecte pentru 
tineret:   
    1. Beneficiar: Judele Corina Elena, denumire proiect: SHE-Smart-Healty-
Elegant, nr. şi dată contract: 478553/26.08.2020, valoare contract: 45.585,00 
lei.   
    Contract de finanţare nerambursabilă pentru domeniul proiecte sportive:   
    1. Beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Sport Promotion, denumire proiect: 3x3 
în Sectorul 3, nr. şi dată contract: 462307/13.08.2020, valoare contract: 
53.643,00 lei.   
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