
                                                      ANUNT DE PARTICIPARE 
 
 

 

1. Autoritatea finantatoare Consiliul Local al municipiului Slatina, cu sediul in str. M. 

Kogalniceanu, nr. 1; tel. 0249/439377; 439233; fax: 0249/439336, organizeaza selectiE publica de 

proiecte in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice in baza 

legii nr. 350/2005 pentru urmatoarele domenii: cultural, social, sportiv, culte religioase, invatamant, 

sanatate, mediu, etc. 

2. Valoarea totala a fondurilor alocate pentru anul 2018: 1.000.000 lei; 

3. Data limita de depunere a proiectelor: 11.05.2018, ora 14:00;   

4. Criteriile generale de selectie sunt:  

a)  programele si proiectele sunt de interes public local; 

b)  promoveaza si adauga identitate imaginii municipiului Slatina; 

c)  este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: 

  - experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare; 

  - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul 

propus; 

  - experienta in colaborare-parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si 

neguvernamentale din tara si strainatate, dupa caz; 

 

5. Criteriile specifice de evaluare sunt prezentate in tabelul de jos : 
  

        Criterii specifice de departajare Punctaj 

maxim 

1. Importanţa şi necesitatea proiectului 70 

a) Obiectivele se încadrează în priorităţile de dezvoltare a municipiului ? 30 

b) Este continuarea unui proiect anterior ? 20 

c) Are impact public şi mediatic adecvat ? 10 

d) Implică alte structuri / parteneri / comunitate ? 5 

e) Este complementar cu alte proiecte sau acţiuni publice/private ? 5 

2. Fezabilitatea proiectului 12 

a) Sunt metodele alese pentru implementare cele mai eficiente pentru scop ? 3 

b) Cheltuielile sunt necesare ca tip şi nivel pentru activităţile programate ? 3 

c) Sunt realizabile fiecare dintre acţiunile programate ? 6 

3. Capacitatea PF/ONG-ului de a implementa proiectul 8 

a) Este suficientă experienţa trecută a P.f./ONG-ului ? 4 

b) Este corespunzătoare baza umană, respectiv cea materială ? 4 

4. Coerenţa cererii de finanţare 10 

a) Sunt ideile expuse clar, coerent, logic, inteligibil ?  5 

b) Există concordanţă obiective - activităţi - rezultate aşteptate ? 5 

TOTAL 100 
 

6. Regulamentul privind regimul  finantarilor nerambursabila din fondul public alocate pentru 

activitati nonprofit de interes general se poate obtine de la Serviciul Cultura-Sport, email: 

office@primariaslatina.ro, Primaria municipiului Slatina sau accesand site-ul www.primariaslatina.ro, 

sectiunea – „Info Cetateni”.  
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