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Nr. 964/08.06.2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Autoritatea finanţatoare Primăria Sectorului 5 - Consiliul Local al Sectorului 5, prin Centrul
Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,
Sector 5, telefon: 0756144831, contact@cultural5.ro, https://cultural5.ro/ , în baza Ordonanței Nr.
51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
în regim de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de
execuţie financiară 2021.
Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5
al Municipiului București pe anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 81 din 04.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și potrivit dispoziţiei Hotărârii
Consiliului Local nr. 95 din 26.05.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități non-profit de interes local.
Pentru programul anual de finanțări nerambursabile prin Ordonanța 51/1998 a fost alocat un
total de 500.000 lei pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul cultură, cu un plafon
maxim pentru un proiect fixat la suma de 100.000 lei.
Obiective urmărite prin proiectele finanțate – domeniul cultură:
✓ Creșterea accesului cetățenilor la actul cultural;
✓ Formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
✓ Sprijinirea tinerelor talente;
✓ Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
✓ Organizarea unor evenimente culturale care reflectă viața cultural-artistică, spiritualitatea,
modernismul și arta în cultura poporului român și a locuitorilor sectorului 5;
✓ Coordonarea resurselor publice și gestionarea integrată a acestora în vederea dezvoltării culturale
locale în concordanță cu o viziune coerentă și comună;
✓ Promovarea cooperării culturale la nivel local;
✓ Promovarea sectorului 5 în circuitul internațional de turism responsabil;
✓ Cercetarea, protejarea, conservarea, transmiterea și promovarea produselor și tradițiilor culturale
locale, a elementelor de patrimoniu cultural și imaterial, patrimoniu natural și antropic ;
✓ Menţinerea caracterului multicultural specific Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti;
✓ Dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
✓ Promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural local, naţional, regional, euroregional şi
internaţional;
✓ Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare;
✓ Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;
✓ îmbunătățirea infrastructurii de cultură și tineret a Sectorului 5, prin crearea de noi obiective cu
specific cultural și de agrement conform noilor cerințe ale comunității europene;
✓ Promovarea și creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei
locale.
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Data limită de depunere a documentațiilor pentru domeniul cultură este 09.07.2021, ora:
16:00.
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 12.07.2021 ora 08:00 până, maxim, în data
de 29.07.2021 ora 16:00.
Informaţiile privind calendarul programului de finanțare, condiţiile de finanţare şi procedura de
selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile.
Acesta se poate obţine de pe site-ul Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache" al Sectorului 5,
www.cultural5.ro, e-mail contact@cultural5.ro.
Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în ,,Ghidul solicitantului” la registratura
Autoritǎţii Finanţatoare din București, Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, str. Fabrica de
Chibrituri, nr.9-11, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-17.00, până la termenul
stabilit.

