
 

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 

 

Calendar finanțări nerambursabile 2020 

 

 

ETAPA TERMEN DATA  

Aprobarea bugetului local al Sectorului 3 

Publicarea programului anual pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al 

Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare.  

În cel mult 30 de zile de la 

aprobarea bugetului propriu 

al autorităţii finanţatoare  

19.02.2020 

Publicarea anunţului de participare în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare.  
21.05.2020 

 

Perioada de depunere a propunerilor proiect 

30 de zile de la data 

publicării anunţului de 

participare 

23.06.2020,  

ora 16:00 

  

Termenul limită de transmitere a solicitărilor de 

clarificări 

Cu cel puţin 6 zile înainte 

de data limită pentru 

depunerea propunerilor de 

proiect.  

17.06.2020 

Termenul limită de transmitere a răspunsului la 

solicitările de clarificări 

Cu cel puţin 4 zile înainte 

de data limită pentru 

depunerea propunerilor de 

proiect. 

19.06.2020 

Perioada de selecţie şi evaluare 15 zile calendaristice 24.06.2020-

08.07.2020  

Publicarea rezultatelor pe site-ul Primăriei 

Sectorului 3 
3 zile calendaristice  09.07.2020 

  

Depunerea contestaţiilor 

În termen de 3 zile 

lucrătoare de la data 

publicării rezultatelor de 

selecţie 

10.07.2020-

14.07.2020 
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Soluţionarea contestaţiilor 

 

  

5 zile lucrătoare 

 

  

15.07.2020-

21.07.2020 

Publicarea rezultatelor procedurii de soluţionare a 

contestaţiilor pe site-ul Primăriei Sectorului 3  
1 zi lucrătoare 22.07.2020 

Semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă Cel mult 30 de zile  21.08.2020 

Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de 

finanţare nerambursabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005 

30 de zile  18.09.2020 

 

Propunerile de proiecte, însoțite de documentele enumerate în Ghidul Solicitantului, 

aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 64/30.03.2020, se pot depune în format print, la 

Serviciul Consiliere și Îndrumare din Calea Dudești, nr. 191, sector 3, București. 

 

Participanții la procedura de selecție pot opta pentru transmiterea propunerilor de 

proiecte și a documentelor conexe, prin mijloace electronice, respectiv pe adresa de 

email relatiipublice@primarie3.ro, având obligația de a respecta termenul limită din 

anunțul de participare, respectiv 23.06.2020, ora 16.00. Documentele vor fi transmise în 

format pdf, asumate prin semnatură olografă sau semnătură electronică, în condițiile 

descrise în Ghidul Solicitantului. 

 

Informații suplimentare și/sau solicitări de clarificări pot fi formulate la adresa 

cultura@primarie3.ro, răspunsurile la solicitări urmând a fi postate pe site-ul 

www.primarie3.ro, secțiunea Informații utile/Finanțări ONG 
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