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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, e-mail contact@cultural5.ro, site https://cultural5.ro/ , în baza Legii nr. 69/2000 

a educației fizice și sportului, 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 2022. 

Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5 

al Municipiului București pe anul 2022, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 07 din 21.02.2022 - 

privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și potrivit dispoziţiei Hotărârii 

Consiliului Local nr. 30 din 07.04.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități non-profit de interes local. 

Pentru programul anual de finanțări nerambursabile prin Legea 69/2000 a fost alocat un total de 

1.500.000 lei pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul sport/educație fizică, cu un 

plafon maxim pentru un proiect fixat la suma de 300.000 lei. 

Obiective urmărite prin proiectele finanțate – domeniul sport/educație fizică: 

✓ Promovarea sportului de performanță – valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem 

organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de 

recorduri sau obținerea victoriei:  

- Dezvoltarea activității sportive pe plan local, național sau internațional, după caz;  

- Asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional, după caz.  

✓ Sportul pentru toți – practicarea sportului pentru sănătate, educație, recreere, ca parte integrantă 

a modului de viață, în vederea menținerii sănătății individului și societății:  

- Atragerea populației de toate vârstele în activități de practicare a sportului pentru sănătate și 

recreere;  

- Menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul sportului.  

✓ Sportul școlar – practicarea sportului în învățământul preuniversitar:  

- Promovarea valențelor educative ale sportului;  

- Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor în practicarea sportului;  

- Sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale ale reprezentanților unităților și 

instituțiilor de învățământ; 

- Prevenirea abandonului școlar prin sport. 

 

Pentru domeniul sport/educație fizică data limită de depunere a documentațiilor este 

30.05.2022, ora: 16:00.  

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 31.05.2022 ora 08:00 până, maxim, în data 

de 13.06.2022 ora 16:00. 
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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 08.00-16.30, până la termenul 

stabilit.  
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