
Anunţ de participare 

în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul                  
Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa pentru programe şi proiecte culturale                   

de interes judeţean, sesiunea 2021 

 

 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în calitate de autoritate finanțatoare, face 
cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru programe şi 
proiecte culturale, în anul de execuție 2021, în urma unei sesiuni de selecție de proiecte.  

 

1. Autoritatea finanțatoare: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, cu sediul în 
Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130007, 
telefon/fax 0245613112, e-mail: office@cjcd.ro, cod fiscal 26955672. 

2. Obiectul: Finanţarea nerambursabilă a unor programe, proiecte şi acţiuni culturale de 
interes judeţean din bugetul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa pentru anul 2021. 

3. Procedura aplicată: Selecţie de proiecte - organizată în baza procedurii de atribuire a 

contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa pentru programe şi proiecte culturale de interes județean, a prevederilor Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general și a prevederilor O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 
actualizată.  

4. Sursa de finanţare: bugetul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în limita sumei de 
100.000 lei.  

5. Durata proiectelor: anul 2021. 

6. Adresa la care trebuie trimise/depuse proiectele: Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 
130007, la Secretariatul instituției, în plic sigilat, într-un exemplar, tehnoredactat în limba 

română în format electronic (formularele completate de mână nu sunt acceptate). 
7. Documentaţia pentru solicitarea de finanţare nerambursabilă se poate obţine de la 

Secretariatul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa sau de pe site-ul acestuia: 
www.cjcd.ro. 

8. Perioada de depunere a proiectelor: 5 mai – 4 iunie 2021. 

9. Data limită pentru depunerea ofertelor: 4 iunie 2021, ora 16.00. 
10. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor culturale în vederea obţinerii de finanţare 

nerambursabilă se vor face în intervalul 7 – 11 iunie 2021. 

11. Data anunţării rezultatelor: 14 iunie 2021. Rezultatul selecţiei de proiecte culturale se 
va publica pe site-ul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa. 

12. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 
81/27.04.2021.  

 

 

http://www.cjcd.ro/

