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ANUNT 
 

1. U.A.T. Municipiul Fălticeni, strada Republicii, nr. 13, Fălticeni, judeţul Suceava, telefon 

0230542056, fax 0230544942, email falticeni@falticeni.ro. 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă Legea nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, H.C.L. nr. 54/19.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2021 precum şi H.C.L. nr. 78/27.05.2021 privind aprobarea Ghidului de Finanţare. 

3.Programul pentru care se acordă finanţari nerambursabilă de la bugetul local al U.A.T. 

Municipiul Fălticeni în anul 2021 este: “Programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul 

Fălticeni pentru anul 2021”. 4.Obiectivul general al programului: Sprijinirea acţiunilor din 

domeniul culturii din U.A.T. Municipiul Fălticeni. 5.Suma totală alocată de la bugetul local al 

Municipiul Fălticeni şi aprobată pentru anul 2021este de 57.000 lei. 7.Solicitanţii - persoane 

fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform 

legii. 8.Documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, se poate obţine de la sediul 

U.A.T. Municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, cod poştal 725200, judeţul Suceava, telefon 

0230.542056 şi de pe site-ul instituţiei www.falticeni.ro. 9.Informaţii suplimentare despre 

programele de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în 

scris la fax: 0230.544942, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor 

de proiect. 10. Data limita de depunere a proiectelor 19.07.2021, ora 10, la registratura U.A.T. 

Municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, cod poştal 725200, judeţul Suceava. 11.Solicitantul 

de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de 

minimum 10% din valoarea totală a finanţării. 12.Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea 

obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin 

dispoziție. 13.Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă şi care, 



odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a 

contractului de finanţare nerambursabilă, sunt următoarele: Pentru "Programul acţiunilor din 

domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pe anul 2021": relevanţa – importanţa (semnificaţia) 

evenimentului cultural pentru Agenda culturală a Primariei municipiului Falticeni – maxim 30%, 

din care: calitatea artistică şi originalitatea proiectului – maxim 30%; capacitatea financiară şi 

operaţională – solicitantul are experienţă în management de proiect şi capacitate de implementare 

– maxim 20%; metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităţilor este clară şi 

realizabilă – maxim 20%; buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost 

maxim 10%; caracterul acţiunii proiectului – internaţional, naţional cu participare internaţională, 

naţional, interjudeţean, judeţean, local – maxim 10%; continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este 

acţiunea – maxim 10%. Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să 

întrunească un procentaj total minim de 60%. În cazul în care procentajul total obţinut de o 

propunere de proiect este mai mic de 60% proiectul nu este eligibil de a primi finanţare. 

14.Datele de selectie si evaluarea proiectelor se va face in perioada 20.07.2021 – 26.07.2021. 

 

 

 

 

 
 Primar,       Serv. Adm.-Control-Achizitii, 
 Prof. Gheorghe – Catalin Coman        sef serv. Iulian Morosanu 


