ANUNŢ CONCURS DE PROIECTE CULTURALE – 2020
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc anunță concurs de proiecte pentru programe
culturale organizate în anul 2020.
Autoritatea contractantă:
Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr.1., 530110, Cod Fiscal: 4245747, tel.: 0266 315120,
fax: 0266 371464, 0266 371165, e-mail: primaria@miercureaciuc.ro, www.miercureaciuc.ro
Reglementări legale:
1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
4. Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
La procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pot participa persoane juridice
fără scop patrimonial – organizații, asociații ori fundații constituite conform legii, care:
1. au sediul în municipiul Miercurea Ciuc
2. își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea Ciuc
Finanțarea nerambursabilă nu poate fi folosită la activități generatoare de venit.
Pentru a participa la selecția de oferte, solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele
condiții:
a. să fie persoane juridice, organizații non profit (instituții, fundații, asociații, organizații) înființate
în condițiile legii române, care își au sediul în Miercurea Ciuc
b. să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc
c. să fi respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare
d. pentru cheltuielile eligibile a proiectului depus nu poate solicită finanțare nerambursabilă de la
alte instituții
e. contribuția proprie (20 %) nu poate să fie suma provenită din finanțări la alte instituții
f. locația de implementare a proiectului: raza administrativ-teritorială a Municipiului Miercurea
Ciuc
g. să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul
fiscal competent
Autoritatea finanțatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare
pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.
Vor fi considerați neeligibili solicitanții care se află în următoarele situații:
a. sunt în incapacitate de plată;
b. au plățile /conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
c. au încălcat prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

d. sunt vinovați de declarații false cu privire la documentele prezentate;
e. au restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale

de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f. sunt condamnați pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare
sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
g. fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau
de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h. nu prezintă declarațiile anexate la cererea de finanțare
Un solicitant poate depune numai un singur proiect în fiecare categorie.
I. Proiecte culturale – suma alocată: 150.000 lei
1. Programe pentru păstrarea tradițiilor: programe organizate ocazional sau cu regularitate, nonprofesioniste, de păstrare a tradițiilor: muzică și dans popular, activități meșteșugărești, precum și
sprijinirea programelor care vizează prezentarea zestrei populare.
Suma alocată: 40.000,00 lei
2. Programe de muzică contemporană: organizarea concertelor, spectacolelor de muzică
contemporană.
Suma alocată: 10.000,00 lei
3. Artă plastică și fotografică: programe, publicații, expoziții – co-finanțarea activităților de
organizare, editare cataloage.
Suma alocată: 10.000,00 lei
4 Programe de educație ecologică și de istorie locală: programe ecologice și drumeții având
scopul de educație ecologică și de conștientizare a valorilor mediului înconjurător, respectiv
cunoașterea pe teren a florei și faunei specifice zonei. Programe tematice având ca scop cunoașterea
valorilor și obiectivelor cultural istorice ale municipiului Miercurea Ciuc.
Suma alocată: 20.000,00 lei
5. Programe școlare extracurriculare de aprofundare a cunoștințelor, și participare la
concursuri pe discipline: programe școlare extracurriculare având ca scop aprofundarea
cunoștințelor, cultivarea talentelor, pregătirea elevilor pentru concursuri școlare, organizarea de
concursuri școlare și de cercuri tematice pe diverse discipline sau interdisciplinare.
Suma alocată: 60.000,00 lei
6. Programe culturale de colaborare cu orașe înfrățite implementate pe raza administrativteritorială a Municipiului Miercurea Ciuc: conferințe, spectacole corale, spectacole de dans,
festivaluri organizate în colaborare cu orașele înfrățite.
Suma alocată: 10.000,00 lei
II. Programe pentru copii și de tineret: activități ocazionale sau cu regularitate pentru copii
preșcolari și școlari din ciclul primar și gimnazial (3-18 ani). Se vor finanța programe care vizează
petrecerea timpului liber în mod educativ, cultivarea aptitudinilor, activitățile educative,
meșteșugărești, organizarea caselor de joacă, activități legate de zilele unităților publice de
învățământ, organizarea programelor educative și distractive pentru tineret.
Suma alocată: 80.000,00 lei
III. Programe prioritare, tradiționale în colaborare cu alte instituții, asociații pe bază de
concurs: organizarea concertelor de muzică clasică.
Suma alocată: 120.000,00 lei

Formularele necesare pot fi descărcate de pe pagina web a Primăriei Mierurea Ciuc,
www.miercureaciuc.ro / Proiecte.
Termenul limită de depunere a proiectelor: 6 martie 2020, vineri, ora 10.00, cam. 145.
Afișarea rezultatelor: 27 martie 2020, pe site-ul www.miercureaciuc.ro
Durata programelor: 9 aprilie 2020 – 10 decembrie 2020
Conform Ordonanței nr. 51/1998 solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul
autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința
acestora a rezultatului selecției.
Conform Ordonanței nr. 51/1998 contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.
Modalitățile și condițiile de obținerea finanțării:
1. depunerea formularului completat și a anexelor solicitate
2. asigurarea aportului propriu de min. 20%
Proiectul este neeligibil în cazul în care:
1. este depus după termenul indicat;
2. nu este complet, sau nu sunt prezentate completările în termenul solicitat proiectul nu
corespunde obiectivelor enumerate mai sus;
3. proiectul nu este depus conform formularului solicitat sau nu sunt anexate documentele
solicitate;
4. indică mai multe arii tematice eligibile
5. dacă lipsește de pe cererea de finanțare semnătura reprezentantului legal sau ștampila
organizației;
6. beneficiarul are obligația să depună decontul în termen de cel mult 30 de zile de la
terminarea activităților.
Nu pot participa la concursul de proiecte organizațiile care nu au onorat contracte de finanțare
anterioare.
Prin semnarea și depunerea cererii de finanțare, participanții acceptă toate condițiile enumerate mai
sus.
Cererea de finanțare se va depune în plic închis, pe care se va menționa denumirea legală a
organizației solicitante.
Cererile de finanțare se vor depune personal sau prin poștă la următoarea adresă:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC
Miercurea Ciuc 530110, Piața Cetății nr. 1,
Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret – cam. 145.
Formularele necesare și informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de mai sus, sau prin
nr. de tel.: 0266-315120/134, e-mail: galmaria@szereda.ro;

