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ANUNT DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE SELECTIE DE PROIECTE PENTRU DOMENIILE CULTURAL
(DOAR PENTRU SUBDOMENIILE MUZICA,  TEATRU, ISTORIE/ANTICHITATE,

MULTICULTURALITATE-ETNII, ARTE VIZUALE SI PLASTICE), SPORTIV SI
TINERET

SI LA PROCEDURILE DE SELECTIE A OFERTELOR NECESARE ATRIBUIRII
CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU REALIZAREA
PROIECTELOR NONPROFIT DE INTERES GENERAL „SPECTACOLE ESTIVALE

2016” SI „FESTIVALUL VERII 2016”

Primaria Municipiului Constanta cu sediul in B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.890,
fax. 0241.485.891, isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2016
din bugetul propriu al municipiului Constanta, dupa cum urmeaza:

1. pentru sustinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniile cultural
(doar pentru subdomeniile muzica,  teatru, istorie/antichitate, multiculturalitate-etnii,
arte vizuale si plastice), sportiv si tineret.

Baza legala este reprezentata de Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a
programelor, proiectelor si actiunilor culturale si Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport
nr.130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor de ramura de sport judetene si ale
municipiului Bucuresti.

Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului de finantare nerambursabila.

Valoarea  fondurilor financiare solicitate si ofertate este ferma pe toata durata
contractului.

Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
ghidul solicitantului, ghidul de contractare si decontare si formularele. Documentele pot
fi descarcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informatii pot fi
obtinute de la sediul Primariei Municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9 sau la
numerele de telefon 0241.485.890, 0241.485.893.

Grila de evaluare a proiectelor

Fiecare oferta va fi evaluata de comisia de selectie si evaluare in baza prezentei
grile de evaluare:

Denumire Criteriu Punctaj

1.Claritatea si originalitatea proiectului/actiunii – se va
aprecia pe baza propunerii tehnice

a)Claritatea viziunii si a mesajului transmis 10 pct.

b)Originalitatea/Calitatea  proiectului 10 pct.



2

2. Relevanta, rezultate, impact – se va aprecia pe baza
propunerii tehnice

a) Relevanta proiectului in raport cu domeniul in care se
inscrie proiectului

Foarte relevant-10
pct.

Relevanta medie-5
pct.

b) Raportarea proiectului la nevoile grupului tinta (in ce
masura activitatile prevazute in proiect raspund nevoilor
identificate la grupurile tinta alese), masura in care este
coerenta alegerea grupurilor tinta in raport cu obiectivele
proiectului;

Foarte buna-10 pct.
Buna-5 pct.

c) Impact: masura in care oferta se adreseaza unui public larg
sau a unui public specific: poate sa suscite interesul unui
public international, national sau pe plan local

Se adreseaza unui
public:

international sau
national-10 pct.

local-5 pct.

3.Capacitate administrativa si fezabilitate – se va
aprecia pe baza propunerii tehnice si a documentelor de

calificare

a) Sustinere/parteneriate/Colaborari incheiate cu alte institutii
publice sau private ori cu personalitati in domeniul respectiv,
pentru realizarea proiectului pentru care solicita finantare

10 pct.

b) capacitatea de implementare (ofertantul dispune de resurse
umane necesare derularii proiectului)

10 pct.

4. Promovarea si  sustenabilitatea proiectului– se va
aprecia pe baza propunerii tehnice

 Definirea unui plan de promovare capabil sa asigure
vizibilitatea proiectului cultural

10 pct.

 Nivelul la care se va face promovarea.
Nivel international

sau national-10 pct.
Nivel local-5 pct.

5. Relevanta financiara si buget

raportul (procentajul) realizat intre valoarea contributiei
proprii si valoarea totala a finantarii solicitata de la autoritatea
finantatoare

raport de  20% sau
mai mare-10 pct.
raport de la 15%,
inclusiv  si pana la
20%-5 pct.

 Total punctaj 100 pct.-punctaj
maxim
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Ofertele care nu sunt clare (1.a), sunt lipsite de originalitate si/sau calitate(1.b),
sunt nerelevante in raport cu domeniul respectiv (2.a), nu se raporteaza la nevoile
publicului ținta (2.b) sau se adreseaza unui public tinta foarte redus (2.c) nu vor primi
nici un punctaj la criteriile corespunzatoare.

Ofertantii care nu prezinta documente din care sa reiasa
sustinerea/parteneriate/colaborari nu vor primi punctaj la criteriul 3.a, iar cei care nu fac
dovada capacitatii de implementare necesara organizarii si derularii proiectului nu vor
primi punctaj la criteriul 3. b.

Nu vor primi punctaj la criteriul 4 a și b  ofertantii care nu prezinta un plan de
promovare detaliat, sau care nu se incadreza in conditile minime de promovare stabilite.

Ofertantii care nu participa cu contributia proprie la realizarea proiectului vor fi
descalificati in etapa de verificare a conditiilor de calificare. Ofertantii care asigura o
contributie proprie intre 10 % si pana la 15% din valoarea totala a finantarii solicitate de
la autoritatea finantatoare desi se califica in etapa de evaluare a proiectelor,  nu vor
primi punctaj la criteriul de la punctul 5 b).

Pentru a fi declarată admisa si a obtine finantare nerambursabila, o oferta trebuie
sa intruneasca un numar minim de 70 de puncte. Finantarea se va acorda in ordinea
descrescatoare a punctajului obtinut, in cuantumul solicitat de catre ofertant, dar nu mai
mult de cuantumul maxim stabilit pentru un proiect. Ofertantii care au obtinut minimum
70 de puncte dar pentru care nu mai sunt sume in bugetul alocat domeniului care sa
acopere integral valoarea finantarii solicitate, pana la cuantumul maxim stabilit pentru
un proiect, nu vor primi finantare.

In cazul in care doua sau mai multe proiecte se situeaza la egalitate de puncte pe
ultimul loc pentru care mai sunt disponibile fonduri in bugetul pentru domeniul respectiv,
dar fara a acoperi integral toate solicitarile, comisia va decide, motivat, care dintre
acestea va primi finantare nerambursabila.

Bugetul  maxim disponibil  pentru domeniul cultural (subdomeniile muzica,
teatru, istorie/antichitate, multiculturalitate-etnii, arte vizuale si plastice) este de
1.600.000 de lei inclusiv TVA. Cuantumul maxim al finantarii pentru un proiect cultural
este de 300.000 de lei.

Bugetul  maxim disponibil  pentru domeniul sportiv este de 600.000 de lei inclusiv
TVA. Cuantumul maxim al finantarii pentru un proiect sportiv este de 200.000 de lei.

Bugetul  maxim disponibil  pentru domeniul tineret este de 150.000 de lei inclusiv
TVA. Cuantumul maxim al finantarii pentru un proiect de tineret este de 50.000 de lei.

Proiectele se vor întocmi conform documentatiei prezentate pe site-ul
www.primaria-constanta.ro și se depun la sediul Primariei Municipiului Constanta din
Piata Ovidiu nr.9. Data limita de depunere a proiectelor este 18.05.2016 ora 16.00.

Proiectele depuse pentru domeniul tineret se vor deschide in data de 24.05.2016,
in prezenţa membrilor comisiei de selectie a proiectelor. Perioada de selectie si evaluare
a proiectelor este de două saptamani, respectiv 24.05.2016 – 06.06.2016.

Proiectele depuse pentru domeniul sport se vor deschide in data de 25.05.2016,
in prezenta membrilor comisiei de selectie a proiectelor. Perioada de selectie si evaluare
a proiectelor este de două saptamani, respectiv 25.05.2016 – 07.06.2016

Proiectele depuse pentru domeniul cultura se vor deschide in data de 26.05.2016
in prezenţa membrilor comisiei de selectie a ofertelor. Perioada de selectie si evaluare a
proiectelor este de două saptamani, respectiv 26.05.2016 – 08.06.2016.

2. pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila pentru realizarea
proiectului nonprofit de interes general „Spectacole Estivale 2016”.
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Baza legala este reprezentata de Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind
imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului de finantare nerambursabila.

Valoarea  fondurilor financiare solicitate si ofertate este ferma pe toata durata
contractului.

Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
caietul de sarcini, instructiunile pentru ofertanti si formularele. Documentele pot fi
descarcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informatii pot fi
obtinute de la sediul Primariei Municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9 sau la
numerele de telefon 0241.485.890, 0241.485.893.

Atribuirea finantarii nerambursabile necesare organizarii si derularii evenimentului
„Spectacole Estivale 2016” se va face de catre comisia de selectie a ofertelor, pe baza
principiului „cel mai mare punctaj obtinut”, in limita bugetului aprobat. Punctajul se va
calcula in urma a aplicarii urmatoarelor criterii:
a) „pretul cel mai scazut”, va conta valoarea cea mai scazuta a fondurilor financiare
nerambursabile solicitate pentru realizarea proiectului: 15 puncte pentru cea de pe locul
1; 10 puncte pentru cea de pe locul 2; 5 puncte pentru cea de pe locul 3; 0 puncte
pentru ceilalti ofertanti;
b) raportul (procentajul) realizat intre valoarea contributiei proprii si valoarea totala a
finantarii solicitata de la autoritatea finantatoare: 15 puncte pentru un raport de 20%
sau mai mare; 10 puncte pentru un raport de la 15%, inclusiv si pana la 20%; 5 puncte
pentru un raport de minimum 10% si pana la 15%;
c) oferta care va cuprinde spectacolele cu gradul cel mai mare de calitate si
complexitate -20 de puncte; celelalte oferte – 0 puncte. Aprecierea gradului de calitate
si complexitate se va face pe baza propunerii tehnice, raportat la cerintele din prezentul
caiet de sarcini si cu incadrarea intr-un concept unitar propus de ofertant.

Departajarea in cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj
se va face tinand seama de punctajul mai mare obtinut la aplicarea criteriului de la lit.c.

Valoarea  fondurilor financiare solicitate si ofertate este ferma pe toată durata
contractului.

Bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila pentru realizarea proiectului nonprofit de interes general „Spectacole
Estivale 2016” este de 600.000 de lei inclusiv TVA.

Proiectele se vor intocmi conform documentatiei prezentate pe site-ul
www.primaria-constanta.ro si se depun la sediul Primariei Municipiului Constanta din
Piata Ovidiu nr.9. Data limită de depunere a proiectelor este 06.05.2016 ora 16.00.

Proiectele depuse pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila
pentru realizarea proiectului nonprofit de interes general „Spectacole Estivale 2016” se
vor deschide in data de 12.05.2016 ora 12.00, în prezenta membrilor comisiei de
selectie a proiectelor. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este de două
săptămâni, respectiv 12.05.2016 – 25.05.2016.

3. pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila pentru realizarea
proiectului nonprofit de interes general „Festivalul Verii 2016”.

Baza legala este reprezentata de Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind
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îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului de finantare nerambursabila.

Valoarea fondurilor financiare solicitate si ofertate este ferma pe toata durata
contractului.

Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
caietul de sarcini, instructiunile pentru ofertanti si formularele. Documentele pot fi
descarcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informatii pot fi
obtinute de la sediul Primariei Municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9 sau la
numerele de telefon  0241.485.890, 0241.485.893.

Atribuirea finantarii nerambursabile necesare organizarii si derularii evenimentului
„Festivalul Verii 2016” se va face de catre comisia de selectie a ofertelor, pe baza
principiului “cel mai mare punctaj obtinut”, in limita bugetului aprobat. Punctajul se va
calcula în urma a aplicarii următoarelor criterii:
a) „preţul cel mai scazut”, va conta valoarea cea mai scazută a fondurilor financiare
nerambursabile solicitate pentru realizarea proiectului: 15 puncte pentru cea de pe locul
1; 10 puncte pentru cea de pe locul 2; 5 puncte pentru cea de pe locul 3; 0 puncte
pentru ceilalti ofertanti;
b) raportul (procentajul) realizat intre valoarea contributiei proprii si valoarea totala a
finantarii solicitata de la autoritatea finantatoare: 15 puncte pentru un raport de 20%
sau mai mare; 10 puncte pentru un raport de la 15%, inclusiv si pana la 20%; 5 puncte
pentru un raport de minimum 10% si pana la 15%;
c) oferta care va cuprinde spectacolele cu gradul cel mai mare de calitate si
complexitate -20 de puncte; celelalte oferte – 0 puncte. Aprecierea gradului de calitate
si complexitate se va face pe baza propunerii tehnice, raportat la cerințele din prezentul
caiet de sarcini si cu încadrarea într-un concept unitar propus de ofertant.

Departajarea în cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj
se va face tinand seama de punctajul mai mare obtinut la aplicarea criteriului de la lit.c.

Valoarea  fondurilor financiare solicitate si ofertate este ferma pe toata durata
contractului.

Bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila pentru realizarea proiectului nonprofit de interes general „ Festivalul
Verii 2016” este de 1.500.000 de lei inclusiv TVA.

Proiectele se vor intocmi conform documentatiei prezentate pe site-ul
www.primaria-constanta.ro si se depun la sediul Primariei Municipiului Constanta din
Piata Ovidiu nr.9. Data limita de depunere a proiectelor este 06.05.2016 ora 16.00.

Proiectele depuse pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila
pentru realizarea proiectului nonprofit de interes general „Festivalul Verii 2016” se vor
deschide in data de 10.05.2016 ora 12.00, in prezenta membrilor comisiei de selectie a
proiectelor. Perioada de selectie si evaluare a proiectelor este de două saptamani,
respectiv 10.05.2016 – 23.05.2016.

Acest anunt a fost publicat in Monitorul Oficial nr.75/18.04.2016.
Se accelereaza aplicarea procedurii de selectie in ceea ce priveste atribuirea

contractelor de finantare nerambursabila pentru realizarea proiectelor nonprofit de
interes general „Spectacole Estivale 2016” si „Festivalul Verii 2016”, in conformitate cu
prevederile art.20 alin (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
cu modificările si completările ulterioare. Neaplicarea accelerarii procedurii de selectie a
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ofertelor ar cauza prejudicii atat autoritatii finantatoare cat si, mai ales, municipiului
Constanta si cetatenilor sai, precum si turistilor care viziteaza litoralul romanesc.


