
 

 

 

 

 

 
 

Rezultatul selecţiei ofertelor culturale pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din  

bugetul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, pentru programe şi proiecte culturale de interes judeţean,  
Sesiunea 2022  

  
În conformitate cu prevederile Anunţului de participare nr. 238439 publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 38/24.02.2022, în 

perioada 1 - 8 aprilie 2022 a fost realizată evaluarea și selecționarea proiectelor culturale depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din 
bugetul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.  

Comisia de selecţie a ofertelor culturale a realizat evaluarea și selecționarea proiectelor culturale conform criteriilor stabilite prin Metodologia şi 
Ghidul solicitantului privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa pentru programe şi 
proiecte culturale de interes judeţean, aprobate prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 66/15.03.2018. 

În urma verificării eligibilităţii proiectelor depuse, a existenței documentației, a analizei, evaluării şi selectării dosarelor şi centralizării 
punctajului, din cele 5 proiecte evaluate au fost admise doar 2 proiecte. Rezultatul selecţiei ofertelor culturale este următorul:  

 

Nr. 

crt. 
Solicitant Proiect 

Nr. 

înregistrare 

dosar 

Eligibilitate 

(eligibil/ 

neeligibil) 

Punctaj 

 

Admis/ 

Respins 

Suma 

solicitată 

(lei) 

Suma 

alocată 

(lei) 

1. 
Asociația Uniunea de Creație 
Interpretativă a Muzicienilor 
din România 

The Jazz Cave Festival 
522/ 
09.03.2022 

Eligibil 
98,00 
puncte 

Admis 16.500 16.500 

2. 
Asociația „Societatea 
Scriitorilor Târgovișteni” 

Simpozionul național „Școala 
de la Târgoviște - Tradiție și 
continuitate II“, ediția a IX-a  

709/ 
31.03.2022 

Eligibil 
52,40 
puncte 

Admis 16.335 16.335 

3. 
Asociaţia Dar Development 
Association 

Nicolae Grigorescu - Imagini 
și Tradiții 

699/ 
30.03.2022 

Neeligibil - Respins - - 

4. 
Asociația de părinți “Bălașa 
Doamna” 

Promovarea muzicii corale în 
județul Dâmbovița 

708/ 
31.03.2022 

Neeligibil - Respins - - 

5. 
S.C. Editura Cetatea de 
Scaun S.R.L. 

Arta de a vedea, de a contura 
cu culoare ce vezi: Marin 
Petre Constantin. Jurnalul 
unui pictor dâmbovițean 

702/ 
31.03.2022 

Neeligibil - Respins - - 

 

Proiectele care nu au documentaţiile complete nu sunt eligibile și nu pot fi luate în considerare pentru a fi finanţate.  
Proiectele depuse de către societăți comerciale nu pot fi finanțate. Solicitanţii care depun propuneri de proiecte pot fi persoane fizice sau juridice 

fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite potrivit legii. 
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