
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 

2018, pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: sport și cultură, în condițiile prevăzute de 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

 

 U.A.T. - Județul Gorj - persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, 

strada Victoriei, nr. 2-4, Județul Gorj, telefon: 0253/214006, fax: 0253/212023, e-mail: 

consjud@cjgorj.ro, cod fiscal 4956057, Cont IBAN RO61TREZ24A675000591100X, deschis la 

Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, reprezentat prin Cosmin-Mihai Popescu - Președinte, în baza 

prevederilor art.16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, 

face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție 

financiară 2018. 

Pe plan județean, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj 

este reglementată de Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din 

fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes 

general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005, alocate pentru activități nonprofit de 

interes județean pentru anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 

07.03.2018. 

Consiliul Județean Gorj a aprobat în bugetul Județului Gorj pe anul 2018 suma totală de 

1.200.000 lei (Capitolul bugetar 67.02.02 – cultură, recreere, religie), pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 350/2005, din care pentru:  

• Domeniul de activitate sport – suma aprobată 1.100.000 lei, din care pentru finanțarea: 

- Programului "Promovarea sportului de performanță" – suma aprobată 950.000 lei 

Activități eligibile: evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la 

reprezentarea și sporirea prestigiului României pe plan internațional; susținerea disciplinelor și a 

probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și 

internațional; susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor; perfecționarea 

sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport; susținerea procesului 

de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la 

nivel național și internațional; susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și 

internațional. În cadrul PROGRAMULUI "PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ", 

valoarea finanțării per proiect se va încadra între 50.000 lei și 500.000 lei. 

- Programulului ”Sportul pentru toți" – suma aprobată 150.000 lei 

Activități eligibile: încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai 

mulți cetățeni; atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod 

liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive. 

În cadrul PROGRAMULUI "SPORTUL PENTRU TOŢI", valoarea finanțării per proiect se va încadra 

între 30.000 lei și 50.000 lei. 

• Domeniul de activitate cultură – suma aprobată 100.000 lei. 

Activități eligibile: organizarea de festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate 

la nivel local, județean sau național; organizarea unor târguri culturale; punerea în scenă sau prezentarea 

unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare; organizarea de 

simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale; organizarea de expoziții de 

artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; programe culturale și educative pentru 

copii și tineret în județul Gorj; participarea la olimpiade și concursuri școlare de interes local, județean 

sau național; editarea de cărți și publicații; crearea de pagini web, platforme on-line, platforme 

educaționale web și mobile, aplicații concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice, baze de 

date/imagini. Pentru proiectele din DOMENIUL CULTURĂ, valoarea finanțării per proiect se va 

încadra între 10.000 lei și 30.000 lei. 

Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice 

ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 

2018, în condițiile Legii nr. 350/2005, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 

2018, poate fi consultată pe site-ul autorității finanțatoare la secțiunea http://www.cjgorj.ro/consiliul-

judetean-gorj/activitati/finantari-nerambursabile-o-n-g/.  

mailto:consjud@cjgorj.ro
http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/finantari-nerambursabile-o-n-g/
http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/finantari-nerambursabile-o-n-g/


Astfel, în perioada 23 martie-10 aprilie 2018, U.A.T. - Județul Gorj lansează sesiunea de selecție 

a proiectelor din domeniile sport și cultură care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la 

bugetul Județului Gorj pe anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005. 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte atât pentru domeniul sport, cât și 

pentru domeniul cultură, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului 

Gorj, este 10 aprilie 2018, ora 16:00. Autoritatea finanțatoarea reduce termenul de depunere a 

solicitărilor, de la 30 de zile la minimum 15 zile, de la publicarea anunțului cu scopul accelerării 

procedurii de selecție fundamentat pe interesul reciproc al subiectelor contractelor de finanțare, ce 

decurge din necesitatea optimizării termenului de implementare a potențialelor proiecte depuse de 

persoane fizice și juridice fără scop lucrativ, ce urmează să fie selectate în condițiile prevăzute la art.20 

alin.2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Durata de implementarea a proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data 

semnării contractului de finanțare şi 30 noiembrie 2018. 

Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzut în Metodologia pentru atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate 

pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005, 

alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2018, se vor depune, în plic închis, 

la Registratura Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj. 

Perioada de selecție și evaluarea proiectelor din domeniile sport și cultură este 11-16 

aprilie 2018. 
Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul 

Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, tel. 0253214006, 

fax. 0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro.  
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