
Centrul Cultural G.M. Zamfirescu
Cod Unic de Înregistrare: 3897270
Email: office@gmz.ro
Tel: 0261-768608

ANUNŢ DE PARTICIPARE- „Proiecte culturale”

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, Cod
fiscal:3 897270, adresa: Satu Mare, Bld. Transilvaniei nr.3, număr de telefon 0261-768608
email: office@gmz.ro

2. Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, conform Legii nr.
350/2005 proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din
municipiul Satu Mare pentru anul 2023;

3. Procedura aplicată: Selecție publică de proiecte - organizată în baza prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.03.2023 ora 16, Centrul
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, loc. Satu Mare, Bld. Transilvaniei nr.3, județul Satu
Mare,

5. Data la care se desfăşoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării, a
îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea
propunerilor  de  proiecte este 11-14.03.2023, la sediul autorităţii contractante.

6. Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte : 15.03.2023 ora 16

7. Data publicării rezultatelor etapei a II-a selecției de proiecte: 20.03.2023 ora 16

8. Depunerea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

9. Răspunsul la contestații: în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor

10. Durata finanţării: anul 2023

Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, iar criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care se poate
obţine de pe site-ul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare (www.gmz.ro)



Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului
total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat în vederea derulării
Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru „Proiecte culturale”.

Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al
României, partea a VI-a este 08.02.2023

Director general - manager,

BUTKA GERGELY NORBERT


