
 

 
 

              ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE IN CADRUL 
„PROGRAMULUI PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILA A ACTIVITĂŢILOR 

NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN  PENTRU ANUL 2020” 
 
 
 
Consiliul Judeţean Brăila invită solicitanţii persoane fizice autorizate sau juridice fără scop patrimonial - asociaţii si 

fundaţii constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, precum şi pe cele din anexele la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 117/28.05.2020 prin care au fost aprobate „Programul pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2020” şi Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2020, să 
depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă. 

1. Autoritatea finanţatoare: Consiliul Judeţean Brăila, cu sediul in Brăila, Piaţa Independentei nr. 1, cod poştal 810210, 
cod fiscal: 4205491, Telefon: 0239/619945, Fax: 0239/611765, E-mail: programe@portal-braila.ro, pagina de internet: 
www.portal-braila.ro 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor pe anul 2020 este 
prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general de Consiliul Judeţean Brăila. 

3. Domeniul pentru care se acorda finanţări nerambursabile este CULTURA. Categoriile de activităţi ce vor fi 
finanţate sunt: 
- arte vizuale şi ale spectacolului: realizarea de expoziţii, spectacole, recitaluri, manifestări artistice, târguri tradiţionale 
de interes judeţean, naţional şi internaţional, serbări câmpeneşti,  festivaluri (de ex: de film, folclorice, tradiţii si obiceiuri  
etc.- organizate cu titlul de acces gratuit); 
- organizarea de simpozioane, conferinţe şi seminarii pe teme culturale de interes judeţean cu participare naţională şi 
internaţională (cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Brăila); 
- editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea nr. 186/2003 privind 
sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, almanah, revistă 
şi alte materiale de promovare ilustrative a judeţului Brăila şi a patrimoniului cultural local în circuitul cultural naţional (ca 
de exemplu: ghid cultural al Judeţului Brăila, album, almanah cultural şi alte materiale de promovare pe diverse 
suporturi, precum - CD, DVD, spaţiu virtual); 
- organizarea de aniversări jubiliare, manifestări culturale şi alte activităţi specifice de promovarea a vieţii culturale a 
comunităţilor din judeţul Brăila - arta, dans, formaţii, fanfara, ansambluri, teatru.  

4. Suma disponibilă pentru prezentul Program este de 200.000 lei, finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Brăila. 
Sursa de finanţare a contractului: 90% fonduri provenite de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean  
(maxim 50.000 lei/proiect) si 10% din contribuţia aplicantului. 

5. Durata derulării proiectelor: pana la 20 noiembrie 2020. 
6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesata pe pagina  

www.portal-braila.ro sau va fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi, la cerere, prin e-mail programe@portal-braila.ro  
7. Informaţii si clarificări cu privire la documente - Direcţia Strategii de Dezvoltare oferă informaţii cu privire la 

proceduri si transmiterea documentaţiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de proiect. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de pe pagina web a Consiliului Judeţean Brăila www.portal-braila.ro  

8. Solicitanţii vor putea depune propunerile de proiect însoţite de documentaţia prevăzuta in Ghidul solicitantului la 
Consiliul Judeţean Brăila, Piaţa Independentei, nr. 1, Brăila, Registratura generala, pana cel târziu la data de 13 iulie    
2020, ora 12:00. Perioada dintre publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României şi data limită de depunere a 
propunerilor de proiecte este de 16 zile calendaristice pentru a oferi beneficiarilor o perioadă optimă de implementare a 
proiectelor conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, actualizată.  

9. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 13 iulie 2020, ora 14:00, sediul Consiliului Judeţean Brăila, 
Piaţa Independentei nr. 1. 

10. Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face, in perioada  
13 iulie – 13 august 2020, de către Comisia de evaluare constituita prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
La încheierea procedurii de evaluare si selecţionare, pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila www.portal-braila.ro, se va 
afişa rezultatul selecţiei precum si fondurile propuse a fi alocate. 

Anunţul de participare la selecţia publica de proiecte, în conformitate cu Legea 350 din 02.12.2005, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 115 din  26 iunie 2020. 
 
 

 
 
 


