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Anunţ de participare 

 

 1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în 

municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, 

fax +40.268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro. 

 2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al Judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2016. 

 3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 23 din 

03.02.2015 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2016, capitolul 67 

Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe 

anul 2016” este prevăzută suma de 1.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile 

acordate pentru un proiect cultural este de 45.000 lei. 

 4. Durata finanţării: 15 decembrie 2016 reprezintă data limită până la care trebuiesc 

finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 

 5. Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se 

desfăşoară pe teritoriul judeţului Braşov. Prin excepţie, se acordă finanţări nerambursabile pentru 

proiectele care promovează valorile istorice și culturale ale județului Brașov, prin participarea la 

evenimente naționale și internaționale şi care se încadrează la prioritatea de finanţare definită la 1.4. 

Obiectivul general şi priorităţile de finanţare, litere c) afirmarea valorilor cultural-artistice 

braşovene în circuitul cultural național și internațional şi promovarea dialogului intercultural.  

 Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale 

prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare. 

 6. Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Braşov, prin 

susţinerea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale incluzive și sustenabile. 

 7. Obiectivul specific: se vor finanța programe, proiecte și acțiuni culturale care își propun: 

a. promovarea diversităţii, consolidarea identităţilor culturale și istorice şi conservarea tradiţiilor  

brașovene, prin mijloace moderne şi alternative; 

b. promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor brașoveni, inclusiv a 

artiştilor debutanţi brașoveni; 

c. afirmarea valorilor cultural-artistice braşovene în circuitul cultural național și internațional şi 

promovarea dialogului intercultural; 

d. dezvoltarea și susţinerea turismului cultural în județul Brașov; 

e. promovarea culturii ca mijloc pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor defavorizați și a 

celor cu nevoi speciale. 

 8. Solicitanţíi: 

 Persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi culturale; 

 Persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care, potrivit actelor constitutive, 

desfăşoară activităţi culturale 

 Persoane juridice de drept public finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat care 

organizează sau desfășoară programe, proiecte şi activităţi culturale (unităţi de învăţământ, 

unităţi de cult, alte persoane juridice de drept public care, potrivit actelor de organizare şi 

funcţionare, desfăşoară activităţi culturale), cu excepţia celor care funcţionează în 

subordinea Consiliului Judeţean Braşov. 
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 9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul 

solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 80 din data de 03.02.2016. 

 10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă:  

I. Calitatea artistică şi originalitatea proiectului cultural - maxim 14 puncte, din care: 

 1.1. Claritatea viziunii artistice şi adecvarea activităţilor în funcţie de obiectivele proiectului 

cultural - maxim 7 puncte; 

 1.2. Caracterul inovator al proiectului cultural şi/ sau originalitatea subiectului abordat - 

maxim 7 puncte. 

II. Relevanţa proiectului cultural - maxim 18 puncte, din care: 

 2.1. Relevanţa proiectului cultural pentru nevoile cultural-ştiinţifice definite la priorităţile de 

finanţare ale Judeţului Braşov din ghidul solicitantului - maxim 5 puncte; 

 2.2. Argumentarea necesităţii implementării proiectului - maxim 10 puncte; 

 2.3. Relevanţa proiectului cultural pentru organizaţia care îl propune şi pentru parteneri  - 

maxim 3 puncte. 

III. Fezabilitatea proiectului cultural  - maxim 58 puncte, din care: 

 III. 1. Metodologie - maxim 33 puncte, din care: 

 3.1.1. Măsura în care concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă? - maxim 10 puncte; 

 3.1.2. Gradul de implicare şi participare a grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor finali în proiectul 

cultural - maxim 5 puncte; 

 3.1.3. Măsura în care proiectul prevede o evaluare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului 

cultural descrisă în indicatori verificabili şi obiectivi - maxim 5 puncte; 

 3.1.4. Măsura în care proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, precum şi măsuri de 

prevenire / diminuare a lor - maxim 3 puncte; 

 3.1.5. Măsura în care modalităţile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea 

acestuia în cadrul unui public cât mai larg - maxim 10 puncte; 

 III. 2. Rezultatele si impactul proiectului cultural propus - maxim 10 puncte. 

 III. 3. Buget - maxim 15 puncte, din care: 

 3.3.1. În ce măsură finanțările și cofinanțările depășesc minimul eligibil de 20% - maxim 10 

puncte: 

 - Între 20-30% se acordă 1 punct; 

 - Mai mult de 30% - până la 40% se acordă 4 puncte; 

 - Mai mult de 40% - până la 50% se acordă 7 puncte; 

 - Peste 50% se acordă 10 puncte. 

 3.3.2. Măsura în care raportul dintre cheltuielile estimate şi rezultatele aşteptate este realist şi 

în concordanţă cu activităţile planificate - maxim 5 puncte. 

 IV. Sustenabilitatea proiectului cultural - maxim 10 puncte, din care: 

 4.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea finanţării 

nerambursabile - maxim 5 puncte. 

 4.2. Măsura în care proiectul generează mecanisme, procese sau produse durabile și contribuie 

la îmbunătățirea politicilor locale, naționale, europene - maxim 5 puncte. 

 Punctaj total maxim - 100 puncte 

 Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, 

acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obţine prin 

calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare 

criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obţinut este de 100. 
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 Proiectul care nu va obţine minim 1 punct la unul dintre criterii şi/sau subcriterii este 

considerat descalificat. Proiectele care nu identifică riscuri realiste și obiective și măsuri de prevenire / 

diminuare a acestora vor obține la acest subcriteriu 0 punte și vor fi descalificate. 

 Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, 

alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. În caz de punctaje 

egale, va primi finanțare propunerea de proiect cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai scăzută. 

 Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total 

minim de 60 de puncte. 

 11. Data limită pentru depunerea proiectelor: 04.04.2016, ora 16.00 

 Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 05.04.2016 - 16.05.2016. 

 12. Locul depunerii proiectelor: sediul Consiliului Judeţean Braşov, municipiul Braşov, 

judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10). 

 13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, 

capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi 

consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul Consiliului Judeţean Braşov, 

Serviciul Relaţii Externe, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142. 

 14. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile de la bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local pentru anul 2016 a 

fost publicat Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 28 din 11.02.2016 

 15. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 35 din 

22.02.2015 
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