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11^ PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local struclimlor culturale de 

drept public şi privat care iniţiază proiecte culturale de^j^litate publică

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 40.050 

din 24.05.2023 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi al 
Compartimentului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău nr. 40.049 
din 24.05.2023;

- Adresele organizaţiilor culturale prin care solicită sprijin financiar pentru organizarea 
şi desfăşurarea de proiecte culturale;

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

- Ghidul Solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local 
pentru proiecte culturale de interes local în Municipiul Zalău aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 135 din 27.04.2023;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 9 din 31.01.2023;
- Procesul Verbal al Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea 

acordării sprijinului financiar de la bugetul local nr. 39.680 din 23.05.2023;
- Raportul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea acordării 

sprijinului financiar de la bugetul local nr. 39.681 din 23.05.2023;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Acordarea unor finanţări nerambursabile de la bugetul local pe anul 2023, 
constând în suma de 50000 lei şi atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă 
următoarelor asociaţii:
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- Asociaţia “Zbor pe Portative” - Proiectul cultural “Pas cu Pas către Excelenţa 
Artistică Interpretativă” - 5000 lei;

- Asociaţia Culturală Szilâgysăg - Proiectul cultural “Festivalul Minorităţilor 
Naţionale” - 15000 lei;

- Asociaţia “Prietenii Bibliotecii” - Proiectul cultural “Biblioteca de idei” - 10000 lei;
- Asociaţia Pro Teatru - Proiectul cultural “Curtea artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea 

concerte şi spectacole stradale” - 20000 lei;
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Art.2. împuternicirea domnului Primar al Municipiului Zalău pentru
contractelor de finanţare nerambursabilă cu asociaţiile menţionate la art. 1..» > »

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică 
şi Compartimentul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău.

semnarea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Economică;
- Compartimentul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău;
- Asociaţiile beneficiare

Voturi: „pentru^*
„împotrivă*^
„abţineri**

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmit, consilier juridic. Aida Fechete - lex
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Nr. 40050/24.05.2023

REFERAT
privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor culturale de 

drept public şi privat care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică

în conformitate cu prevederile art.l5 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 şi HCL nr. 9 
din 31 ianuarie 2023 a fost aprobat Programul anual de acordare de finanţări nerambursabile 
în întregime pentru programe şi acţiuni culturale, în valoare de 50 000 lei.

Potrivit HCL nr. 135/027.04.2023, privind Ghidul Solicitantului pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local, în 
municipiul Zalău, cofmanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile, este de minimum 15 
% din valoarea totală a finanţării.

în urma efectuării procedurii de publicitate, până la data de 22.05.2023, în cadrul 
acestei sesiuni de evaluare şi selecţie a ofertelor culturale, au fost depuse solicitări în vederea 
obţinerii de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, în valoare totală de 124560 lei.

Potrivit Ghidul Solicitantulii pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local, persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 
sau persoane juridice de drept public ori privat română sau străină, înfiinţate în condiţiile legii 
române, ori ale ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate 
publică, aprobat prin HCL nr. 135/27.04.2023 şi în urma analizării documentaţiei depuse de 
către organizaţiile solicitante, comisia de Evaluare şi Selecţionare a solicitărilor de finanţare a 
proiectelor culturale de utilitate publică, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140 
din 18 mai 2023, a hotărât că suma propusă pentru acordarea sprijinului financiar de la 
bugetul local este de 50000 lei.

Luând în considerare:
- Ghidul Solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane 
juridice de drept public ori privat română sau străină, înfiinţate în condiţiile legii române ori 
ale ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică, aprobat 
prin HCL nr. 135/27.04.2023;
- adresele organizaţiilor culturale prin care acestea solicită sprijin financiar pentru organizarea 
şi desfăşurarea de proiecte culturale;
- procesul verbal al Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea 
acordării sprijinului financiar de la bugetul local nr. 39680 /23.05.2023;

raportul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea acordării 
sprijinului financiar de la bugetul local, nr. 39681 / 23.05.2023;

Propun iniţierea Proiectului de hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău 
să analizeze şi să supună aprobării acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local
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pe anul 2023 constând în suma de 50000 lei, şi în consecinţă atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă, după cum urmează:

1. Asociaţia „Zbor pe Portative”
Proiectul cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă” - 5000 lei

2. Asociaţia Culturală Szilăgysăg
Proiectul cultural „Festivalul Minorităţilor Naţionale”- 15000 lei

3. Asociaţia „Prietenii Bibliotecii”

Proiectul cultural „Biblioteca de idei” - 10000 lei

4. Asociaţia Pro Teatru
Proiectul cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole 
stradale” - 20000 lei

Iniţiator,
Primarul Municipului Zalău 

Ciunt Ionel

CNIPT/NCM/2EX.
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Compartiment: Centrul Naţional de Informare 
şi Promovare Turistică Zalău 
Nr. 40049/24.05.2023

Raport de specialitate
privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor culturale de drept 

public şi privat care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică

Având în vedere:
- Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Ghidul Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane 
juridice de drept public ori privat română sau străină, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale 
ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică, aprobat prin 
HCLnr. 135/27.04.2023;
- Adresele organizaţiilor culturale prin care acestea solicită sprijin financiar pentru organizarea 
şi desfăşurarea de proiecte culturale;
- Procesul verbal al Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea 
acordării sprijinului financiar de la bugetul local 39680 /23.05.2023;
- Raportul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor culturale, în vederea acordării 
sprijinului financiar de la bugetul local, 39681 / 23.05.2023;
- HCL nr. 9 din 31 ianuarie 2023 prin care la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 
anul 2023 a fost alocată suma de 50000 lei pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor 
culturale de utilitate publică.

De asemenea menţionăm că, prin HCL nr. 135/27.04.2023, privind Ghidului 
Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte 
culturale de interes local, în municipiul Zalău, cofmanţarea, în sensul că finanţările 
nerambursabile, este de minimum 15 % din valoarea totală a finanţării.

în urma efectuării procedurii de publicitate, până la data de 22.05.2023, în cadrul 
acestei sesiuni de evaluare şi selecţie a ofertelor culturale, au fost depuse solicitări în vederea 
obţinerii de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, în valoare totală de 124560 lei.

In conformitate cu Ghidul Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile 
de la bugetul local, persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale sau persoane juridice de drept public ori privat română sau străină, înfiinţate în 
condiţiile legii române ori ale ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte culturale de 
utilitate publică, aprobat prin HCL nr. 135/27.04.2023 şi în urma analizării documentaţiei 
depuse de către organizaţiile solicitante, comisia de Evaluare şi Selecţionare a solicitărilor de 
finanţare a proiectelor culturale de utilitate publică, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 140 din 18 mai 2023 a hotărât că suma propusă pentru acordarea sprijinului financiar de la 
bugetul local este de 50000 lei.

în urma analizei referatului domnului primar, nr. 40050/24.05.2023 şi a proiectului de 
hotărâre, considerăm oportună iniţiativa donmului primar şi propunem spre analiză şi aprobare.
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acordarea unor finanţări nerambursabile de la bugetul local pe anul 2023 constând în suma de 
50000 lei, şi în consecinţă atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, după cum 
urmează:

1.
- Asociaţia „Zbor pe Portative”

Proiectul cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă” - 5000 lei

- Asociaţia Culturală Szilăgysăg
Proiectul cultural „Festivalul Minorităţilor Naţionale”- 15000 lei

- Asociaţia „Prietenii Bibliotecii”

Proiectul cultural „Biblioteca de idei” - 10000 lei

- Asociaţia Pro Teatru
Proiectul cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole 
stradale” - 20000 lei

2. împuternicirea domnului primar pentru semnarea contractelor de finanţare 
nerambursabilă cu asociaţiile menţionate anterior.

Director^c^omic, 
ec. Mariaj Cuibuş

întocmit,
Crina-Mihaela Nerţan 
Inspector

CNIPT/NCM-2 ex.ml- 2
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Nr. 39680 /23.05.2023

PROCES VERBAL

al Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea cererilor de finanţare a proiectelor culturale, în 
vederea acordării sprijinului financiar de la bugetul local, constituită prin HCL nr. 140 din 18

mai 2023

La lucrările comisiei au fost convocaţi toţi membrii. Sunt prezenţi dl. consilier Lakatos 

Alexandru, dna. Seling Pop Rodica, membru specialist. Lipseşte motivat dna. Doina Cociş, 

membru specialist.

S-a întrunit comisia pentru a evalua şi selecta proiectele culturale depuse de către 
următorii solicitanţi:

1. Asociaţia „Zbor pe Portative”
2. Asociaţia „Prietenii Bibliotecii”
3. Asociaţia Culturală Szilăgysăg
4. Asociaţia Pro-Teatru

Sumele solicitate de către aplicanţi, sunt în valoare de 124560 lei.
Valoarea proiectelor finanţate, în urma analizării acestora, este de 50000 lei.
în conformitate cu Ghidul Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de 

la bugetul local, persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 
sau persoane juridice de drept public ori privat română sau străină, înfiinţate în condiţiile legii 
române, ori ale ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică, 
aprobat prin HCL nr. 135/27.04.2023, şi în urma analizării documentaţiei depuse de către 
organizaţiile solicitante, comisia de evaluare a hotărât astfel:

1. Asociaţia „Zbor pe Portative” solicită sprijin în vederea organizării proiectului 
cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă”. Comisia a decis că Asociaţia 
„Zbor pe Portative” întruneşte criteriile şi condiţiile minimale de finanţare, stipulate în Ghidul 
Solicitantului, la capitolul V.“Criterii de acordare a finanţării nerambursabile“, drept pentru care 
s-a procedat la aplicarea criteriilor de evaluare.

Proiectului cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă” care se va 
desfăşura în perioada 01.06.2023 - 15.12.2023, necesită un buget de 11200 de lei, din care 
9560 de lei de la bugetul local.

Punctajul obţinut după aplicarea criteriilor specifice de evaluare este de 70 de puncte, iar 
după aplicarea algoritmului de calcul, rezultă că se poate acorda o finanţare de 55% din suma 
eligibilă, respectiv 5000 lei.

2. Asociaţia Culturală Szilăgysăg solicită sprijin în vederea organizării proiectului cultural 
„Festivalul Minorităţilor Naţionale”. Comisia a decis că Asociaţia Culturală Szilăgysăg
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întruneşte criteriile şi condiţiile minimale de finanţare, stipulate în Ghidul Solicitantului, la 
capitolul V.“Criterii de acordare a finanţării nerambursabile“, drept pentru care s-a procedat la 
aplicarea criteriilor de evaluare.

Proiectul cultural „Festivalul Minorităţilor Naţionale”, care se va desfăşura în perioada 
01 august - 23 octombrie 2023, necesită un buget de 59000 lei, din care 50000 lei de la bugetul 
local.

Punctajul obţinut după aplicarea criteriilor specifice de evaluare este de 90 de pimcte, iar 
după aplicarea algoritmului de calcul, rezultă că se poate acorda o finanţare de 30% din suma 
eligibilă, respectiv 15000 lei.

Asociaţia „Prietenii Bibliotecii” solicită sprijin în vederea organizării proiectului 
cultural „Biblioteca de idei”. Comisia a decis că Asociaţia „Prietenii Bibliotecii” întruneşte 
criteriile şi condiţiile minimale de finanţare, stipulate în Ghidul Solicitanului, la capitolul 
V.“Criterii de acordare a finanţării nerambursabile“, drept pentru care s-a procedat la aplicarea 
criteriilor de evaluare.

Proiectul cultural „Biblioteca de idei” care se va desfăşura în perioada 26 iunie - 15 
septembrie 2023, necesită un buget de 18700 de lei, din care 15000 de lei de la bugetul local.

Punctajul obţinut după aplicarea criteriilor specifice de evaluare este de 88 de puncte, iar 
după aplicarea algoritmului de calcul, rezultă că se poate acorda o finanţare de 67% din suma 
eligibilă, respectiv 10000 lei.

3.

4. Asociaţia „Pro Teatru” solicită sprijin în vederea organizării proiectului cultural 
„Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole stradale”. Comisia a decis 
că proiectul cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole stradale” 
întruneşte criteriile şi condiţiile minimale de finanţare, stipulate în Ghidul Solicitanţilor la 
capitolul V.“Criterii de acordare a finanţării nerambursabile“, drept pentru care s-a procedat la 
aplicarea criteriilor de evaluare.

Proiectul cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole 
stradale” care se va desfăşura în perioada 01.07 - 15.10.2023, necesită im buget de 70000 de 
lei, din care 50000 de lei de la bugetul local.

Punctajul obţinut după aplicarea criteriilor specifice de evaluare este de 96 de puncte, iar 
după aplicarea algoritmului de calcul, rezultă că se poate acorda o finanţare de 40% din suma 
eligibilă, respectiv 20000 lei.

COMISIA :

1. Lakatos Alexandru
2. Seling-Pop Rodica
3. Cociş Doina
4. Nerţan Crina-Mihaela

consilier local 
specialist 
specialist 
inspector

membru
membru
membru
secretar

CNIPT/NCM-2ex
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A N E X A nr. 1
La procesul verbal nr. 39680/ 23.05.2023

Din analiza documentaţiei depuse de către structurile culturale care solicită sprijin 
financiar de la bugetul local, comisia a stabilit, punctajul pentru criteriile specifice de evaluare, 
după cum urmează:

1. Asociaţia „Zbor pe Portative”
Proiectul cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă”

Criteriu specific de evaluare Punctajul maxim

1. Promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial 10

2. Concordanţa cu strategia de dezvoltare, respectiv 

culturală sau educaţională

10

3. Contribuţia la interesul cultural al comunităţii: 

facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului, 

contribuţia la dezvoltarea sectorului turistic-cultural

10

5• importanţa, reprezentativitatea sau valoarea cultxirală/artistică 

a proiectului pentru nevoile şi constrângerile sfecifice comunităţii - 

locale/regionale şi pentru nevoile grupurilor ţintă;

• relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele 5

programului;

34. Capacitatea operaţională şi financiară
0• Solicitantul şi/sau partenerul/partenerii au experienţă în 

managementul programelor/ proiectelor/ activităţilor similare*;

• Solicitantul şi/sau partenerii au capacitate de management

(inclusiv personal, echipamente/dotări, resurse financiare) pentru a 

asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

• Experienţa echipei de proiect propuse;

• Parteneriat^;

2

0

1

5. Capacitatea de realizare (cât de coerent este proiectul, 

planificarea activităţilor este clară şi realizabilă):
20

' Notă: în cazul în care este vorba de o structură cu mai puţin de 2 ani de activitate/experienţă, se vor putea 
obţine maximum 3 puncte în cazul în care nu sunt încheiate parteneriate.
^ Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0; importanţa este evaluată în funcţie de numărul partenerilor şi diversitatea 
instituţională/organizaţională a acestora.
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• Activităţile propuse sunt adecvate şi legate de obiectivele şi 

rezultatele aşteptate;

• Coerenţa planului general al proiectului;

• Nivelul de implicare şi participare 

partenerului/partenerilor în proiect^;

• Planul de acţiune este clar şi realizabil;

• Propunerea conţine indicatori verificabili în mod obiectiv 

pentru rezultatele proiectului;

5

4

2a

5

4

6. Bugetul şi eficacitatea costurilor 8

• dimensiunea financiară a proiectului în raport cu ajutorul 

financiar nerambursabil solicitat (mărimea financiară a proiectului, 

mărimea contribuţiei financiare proprii);

• Claritatea, relevanţa şi corelarea cheltuielilor propuse cu 

activităţile proiectului (cheltuielile propuse sunt necesare pentru 

implementarea proiectului);

4

4

7. Durabilitatea impactului cultural, economic şi social al 
proiectului cultural

9

Dimensiunea impactului prevăzut -continuitatea acţiunii; 5

• înscrierea proiectului în programe şi politici publice culturale

la nivel local, regional sau naţional;

4

TOTAL GENERAL 70

Conform algoritmului de calcul prevăzut la capitolul “Criteriile de acordare a finanţării 
nerambursabile ” din Ghidul Solicitantului, rezultă că în urma punctajului obţinut, se poate 
acorda aproximativ 55% din suma eligibilă, respectiv 5000 lei.

2. Asociaţia Culturală Szilăgysăg
Proiectul cultural „Festivalul Minorităţilor Naţionale”.

Criteriu specific de evaluare Punctajul maxim

4. Promovarea patrimoniului material şi/sau 

imaterial
10

5. Concordanţa cu strategia de dezvoltare, 
respectiv culturală sau educaţională

9

6. Contribuţia la interesul cultural al 

comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la 

cultură, atragerea publicului, contribuţia la

8

’ Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0.
4
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dezvoltarea sectorului turistic-cultural

• importanţa, reprezentativitatea sau valoarea 

culturală/artistică a proiectului pentru nevoile şi 

constrângerile sfecifice comunităţii - 

locale/regionale şi pentru nevoile grupurilor ţintă;

• relevanţa proiectului propus, prin raportare 

la obiectivele programului;

4

4

4. Capacitatea operaţională şi financiară 18

• Solicitantul şi/sau partenerul/partenerii au

experienţă în managementul programelor/ 
proiectelor/ activităţilor similare'*;

• Solicitantul şi/sau partenerii au capacitate de 

management (inclusiv personal, echipamente/dotări, 

resurse financiare) pentru a asigura desfăşurarea 

programului sau proiectului la nivelul propus;

• Experienţa echipei de proiect propuse;

• Parteneriat^;

5

4

5
4

5. Capacitatea de realizare (cât de coerent este 

proiectul, planificarea activităţilor este clară şi 

realizabilă):
23

5• Activităţile propuse sunt adecvate şi legate 

de obiectivele şi rezultatele aşteptate;

• Coerenţa planului general al proiectului;

• Nivelul de implicare şi participare a 

partenerului/partenerilor în proiect®;

• Pianul de acţiune este clar şi realizabil;

• Propunerea conţine indicatori verificabili 
în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului;

5
4

5

4

6. Bugetul şi eficacitatea costurilor 13

• dimensiunea financiară a proiectului în 

raport cu ajutorul financiar nerambursabil solicitat

5

'' Notă: în cazul în care este vorba de o structură cu mai puţin de 2 ani de activitate/experienţă, se vor putea 
obţine maximum 3 puncte în cazul în care nu sunt încheiate parteneriate.
* Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0; importanţa este evaluată în funcţie de numărul partenerilor şi diversitatea 
instituţională/organizaţională a acestora.
® Notă; Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0.

5



(mărimea financiară a proiectului, mărimea 

contribuţiei financiare proprii);

• Claritatea, relevanţa şi corelarea cheltuielilor 

propuse cu activităţile proiectului (cheltuielile 

propuse sunt necesare pentru implementarea 

proiectului);

8

7. Durabilitatea impactului cultural, economic şi 

social al proiectului cultural
9

• Dimensiunea impactului prevăzut 

continuitatea acţiunii;

4

• înscrierea proiectului în programe şi politici

publice culturale la nivel local, regional sau 

naţional;

5

TOTAL GENERAL 90

Conform algoritmului de calcul prevăzut la capitolul “Criteriile de acordare a finanţării 
nerambursabile ” din Ghidul Solicitantului, rezultă că în urma punctajului obţinut, se poate 
acorda aproximativ 30% din suma eligibilă, respectiv 15000 lei.

3. Asociaţia „Prietenii Bibliotecii” 
Proiectul cultural „Bibloteca de idei”

Criteriu specific de evaluare Punctajul maxim
7. Promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial 10

8. Concordanţa cu strategia de dezvoltare, respectiv 

culturală sau educaţională
10

9. Contribuţia la interesul cultural al comunităţii: 

facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului, 
contribuţia la dezvoltarea sectorului turistic-cultural

9

• importanţa, reprezentativitatea sau valoEirea cultirrală/artistică 

a proiectului pentru nevoile şi constrângerile sfecifice comunităţii - 

locale/regionale şi pentru nevoile grupurilor ţintă;

• relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele

5

4programului;

4. Capacitatea operaţională şi financiară 18

6

a



Solicitantul şi/sau partenerul/partenerii au experienţă în 

managementul programelor/ proiectelor/ activităţilor similare’;

Solicitantul şi/sau partenerii au capacitate de management 

(inclusiv personal, echipamente/dotări, resurse financiare) pentru a 

asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; 

Experienţa echipei de proiect propuse;

Parteneriat*;

5

4

5
4

5. Capacitatea de realizare (cât de coerent este proiectul, 

planificarea activităţilor este clară şi realizabilă):
24

5Activităţile propuse sunt adecvate şi legate de obiectivele şi 

rezultatele aşteptate;

Coerenţa planului general al proiectului;

Nivelul de implicare şi participare 

partenerului/partenerilor în proiect^;

Planul de acţiune este clar şi realizabil;

Propunerea conţine indicatori verificabili în mod obiectiv 

pentru rezultatele proiectului;

5

5a

5

4

6. Bugetul şi eficacitatea costurilor 12

3dimensiunea financiară a proiectului în raport cu ajutorul 

financiar nerambursabil solicitat (mărimea financiară a proiectului, 

mărimea contribuţiei financiare proprii);

Claritatea, relevanţa şi corelarea cheltuielilor propuse cu 

activităţile proiectului (cheltuielile propuse sunt necesare pentru 

implementarea proiectului);

9

7. Durabilitatea impactului cultural, economic şi social al 

proiectului cultural

5

3Dimensiunea impactului prevăzut -continuitatea acţiunii;

înscrierea proiectului în programe şi politici publice culturale 

la nivel local, regional sau naţional;

2

88TOTAL GENERAL

^ Notă: în cazul în care este vorba de o structură cu mai puţin de 2 ani de activitate/experienţă, se vor putea 
obţine maximum 3 puncte în cazul în care nu sunt încheiate parteneriate.

Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0; importanţa este evaluată în funcţie de numărul partenerilor şi diversitatea 
instituţională/organizaţională a acestora.
’ Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0.

■s
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Conform algoritmului de calcul prevăzut la capitolul “Criteriile de acordare a finanţării 
nerambursabile ” din Ghidul Solicitanţilor, rezultă că în urma punctajului obţinut, se poate 
acorda aproximativ 67% din suma eligibilă, respectiv 10000 lei.

Asociaţia Pro Teatru
Proiectului cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole 
stradale”

4.

Criteriu specific de evaluare Punctajul maxim

10. Promovarea patrimoniului material şi/sau 

imaterial
10

Concordanţa cu strategia de dezvoltare, 

respectiv culturală sau educaţională

11. 10

12. Contribuţia la interesul cultural al 

comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la 

cultură, atragerea publicului, contribuţia la 

dezvoltarea sectorului turistic-cultural

10

• importanţa, reprezentativitatea sau valoarea 

culturală/artistică a proiectului pentru nevoile şi 

constrângerile 

locale/regionale şi pentru nevoile grupurilor ţintă;

• relevanţa proiectului propus, prin raportare 

la obiectivele programului;

5

sfecifice comunităţii

5

4. Capacitatea operaţională şi financiară 16

5• Solicitantul şi/sau partenerul/partenerii au

experienţă în managementul programelor/ 
proiectelor/ activităţilor similare'®;

• Solicitantul şi/sau partenerii au capacitate de 

management (inclusiv personal, echipamente/dotări, 

resurse financiare) pentru a asigura desfăşurarea 

programului sau proiectului la nivelul propus;

• Experienţa echipei de proiect propuse;

• Parteneriat";

6

5

0

5. Capacitatea de realizare (cât de coerent este 

proiectul, planificarea activităţilor este clară şi
25

Notă: în cazul în care este vorba de o structură cu mai puţin de 2 ani de activitate/experienţă, se vor putea 
obţine maximum 3 puncte în cazul în care nu sunt încheiate parteneriate.
'' Notă: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0; importanţa este evaluată în funcţie de numărul partenerilor şi diversitatea 
instituţională/organizaţională a acestora.

8
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realizabilă):

• Activităţile propuse sunt adecvate şi legate 

de obiectivele şi rezultatele aşteptate;

• Coerenţa planului general al proiectului;

• Nivelul de implicare şi participare a 

partenerului/partenerilor în proiect'^;

• Planul de acţiune este clar şi realizabil;

• Propunerea conţine indicatori verificabili 

în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului;

5

5

5

5

5

6. Bugetul şi eficacitatea costurilor 15

5• dimensiunea financiară a proiectului în 

raport cu ajutorul financiar nerambursabil solicitat 

(mărimea financiară a proiectului, mărimea 

contribuţiei financiare proprii);

• Claritatea, relevanţa şi corelarea cheltuielilor 

propuse cu activităţile proiectului (cheltuielile 

propuse sunt necesare pentru implementarea 

proiectului);

10

7. Durabilitatea impactului cultural, economic şi 

social al proiectului cultural

10

5• Dimensiunea impactului prevăzut 

continuitatea acţiunii;

• înscrierea proiectului în programe şi politici 

publice culturale la nivel local, regional sau 

naţional;

5

TOTAL GENERAL 96

Conform algoritmului de calcul prevăzut la capitolul “Criteriile de acordare a finanţării 
nerambursabile ” din Ghidul Solicitantului, rezultă că în urma punctajului obţinut, se poate 
acorda aproximativ 40% din suma eligibilă, respectiv 20000 lei.

COMISIA :
1. Lakatos Alexandru
2. Seling-Pop Rodica
3. Cociş Doina
4. Nerţan Crina-Mihaela

consilier local 
specialist 
specialist 
inspector

membru
membru
membru
secretar

CNIPT/NCM - 2 ex

Notă; Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 0.
9
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Manlu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 39681/23.05.2023

RAPORT

privind evaluarea şi selecţionarea proiectelor culturale de interes local, 

în vederea acordării sprijinului financiar de la bugetul local,

în urma selecţionării şi evaluării solicitărilor organizaţiilor culturale, de către Comisia 

constitută prin HCL nr. 140 din 18 mai 2023, şi în conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, persoanelor fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice de drept public ori privat română sau străină, 
înfiinţate în condiţiile legii române, ori ale ţării de origine, care iniţiază şi organizează proiecte 
culturale de utilitate publică, aprobat prin HCL nr. 135/27.04.2023, şi conform procesului verbal nr. 
39680 / 23.05.2023, au fost stabilite sumele care pot fi acordate ca finanţare nerambursabilă, după 
''um urmează:

1. Asociaţia „Zbor pe Portative”
Proiectul cultural „Pas cu Pas către Excelenţa Artistica Interpretativă” - 5000 lei

2. Asociaţia Culturală Szilăgysăg

Proiectul cultural „Festivalul Minorităţilor Naţionale”- 15000 lei

3. Asociaţia „Prietenii Bibliotecii”

Proiectul cultural „Biblioteca de idei” - 10000 lei

4. Asociaţia Pro Teatru
Proiectul cultural „Curtea Artiştilor ediţia a Vl-a - secţiunea concerte si spectacole stradale” - 
20000 lei

COMISIA:

1. Lakatos Alexandru
2. Seling-Pop Rodica
3. Cociş Doina
4. Nerţan Crina-Mihaela

consilier local 
specialist 
specialist 
inspector

membru
membru
membru
secretar

CNIPT/NCM- 2 ex.

if

http://www.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro

