ANUNŢ DE PARTICIPARE
SESIUNEA A II - A
ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL
(PROIECTE SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVE, DE EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI DE TINERET)
1. Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, codul fiscal
4321429, adresa – Str. Păcii nr. 20, telefon / fax: 0240.519.130, e-mail: cultura@primariatulcea.ro.
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona - finanţarea activităţilor nonprofit de interes local
conform Legii 350/2005.
3. Denumirea autorităţii contractante: - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea.
4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.09.2017, ora 1600.
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat – Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 20. Documentaţia de solicitare a finanţării,

tehnoredactată în limba română (nefiind admise documentaţii întocmite olograf) se va
depune în două exemplare (original şi copie), precum şi scanată în totalitate pe suport
electronic, într-un plic închis, la Compartiment Relaţii cu Publicul, din cadrul Primăriei
Municipiului Tulcea. Fiecare exemplar va fi legat separat, cu paginile numerotate şi va
conţine un opis, pentru a uşura evaluarea.
c) Perioada de depunere a proiectelor: 07 august – 06 septembrie 2017, conform art. 20, alineat
(1) din Legea 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes local.
d) Perioada de selecţie a proiectelor: 08 – 15 septembrie 2017.
5. Sursele de finanţare şi de plată – bugetul propriu al Unităţii Administrativ Teritoriale
Municipiul Tulcea - Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, în limita sumei de 38.179 lei, împărţiţi
după cum urmează: 11.730 – domeniul cultură, 12.384 – domeniul social, 6.320 lei – domeniul
educaţie civică şi tineret, 7.745 – domeniul sport, reprezentând sumele neatribuite în cadrul primei
sesiuni de acordare a finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local. Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2017, în conformitate
cu prevederile Legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţile nonprofit de interes local a fost publicat in Monitorul Oficial al României,
partea a VI-a, nr. 62 din 31.03.2017.
6. Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la
capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
se găsesc la art. 26 din Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate
de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local. NU toate propunerile care vor
întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanţare, alocarea sumelor făcânduse în limita bugetului disponibil la momentul aprobării, în ordinea punctajului obţinut.
7. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de servicii:
- punctajul cel mai mare obţinut în baza ofertelor tehnico - financiare cele mai avantajoase.
- gradul de interes public local al programelor şi proiectelor;
- promovarea imaginii Municipiului Tulcea;
- capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:
- experienţă în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului
la nivelul propus;
- experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

