
CLARIFICĂRI - DOMENIUL CULTURĂ 

 

În urma solicitării de clarificări, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4343/04.04.2018, 

cu privire la modul de completare a unui proiect din domeniul cultură, vă comunicăm 

următoarele: 

 

Întrebare: Când se depune Anexa 1 (Scrisoarea de interes)?  

În Anunţul de participare, Metodologia generală şi Ghidul solicitantului nu se specifică acest aspect. 

La pagina 7 din Ghidul solicitantului se precizează că „Documentaţia va fi întocmită în limba română 

şi va cuprinde documentele de calificare, cererea de finanţare, CV-uri şi bugetul proiectului”, iar în 

cuprinsul acestor documente este omisă anexa nr. 1. În Metodologia generală (p. 2) se specifică 

etapele privind procedura de selecţie a proiectelor, iar transmiterea documentaţiei (punctul d) este 

precedată de înscrierea candidaților (punctul c, care probabil se referă la Anexa nr. 1). 

Răspuns:  

Conform Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului județului Gorj alocate pentru activităţi nonprofit de interes general domeniul cultură, 

Cap.II – Procedura de solicitare a finanțării, punctul 2.3 Documentația – ”documentația de solicitare a 

finanţării  se va depune, în plic închis, cu adresă de înaintare la registratura autorității finanţatoare, 

respectiv Str. Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj”, documentația va conține toate 

anexele prevăzute în ghidul solicitantului menționat anterior, aplicabile depunerii proiectului (inclusiv 

Anexa nr. 1). 

 

Întrebare: Care sunt activităţile eligibile şi ce activităţi cuprinde un proiect ? 

La pagina 1 din Anunţul de participare sunt precizate activităţile eligibile, însă acestea sunt identice 

cu proiectele specificate la paginile 6 şi 7 din Ghidul solicitantului. Se creează o confuzie între 

activităţile eligibile din Anunţul de participare şi proiectele propriu-zise din Ghidul solicitantului. Sau 

un proiect se referă doar la una din activităţile eligibile menţionate în Anunţul de participare ? 

Răspuns:  

Un proiect pentru care se solicită finanțare nerambursabilă, se referă la una sau mai multe activități 

eligibile menționate în anunțul de participare, respectiv în Ghidului solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului județului Gorj alocate pentru activități 

nonprofit de interes general domeniul cultură, secțiunea 2.2 Condiții de eligibilitate punctul 

Eligibilitatea acțiunilor. 

 

Întrebare: Un solicitant debutant este un ONG nou înființat, sau un debutant în solicitarea fondurilor 

de la bugetul Judeţului Gorj pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general din domeniul 

cultură ? 

La pagina 13 din Ghidul solicitantului (Evaluarea calităţii propunerilor de proiect şi evaluarea 

financiară), la secţiunea Metodologie (Capacitate operaţională şi încurajarea debutului), se acordă 3 

puncte pentru un solicitant debutant, 3 puncte pentru solicitantul care are experienţă în managementul 

de proiecte şi 4 puncte pentru solicitantul care are expertiză tehnică şi capacitate administrativă. Cine 

poate lua maximum de puncte la acest capitol şi cum se încurajează debutul? 

Răspuns:  

Un solicitant debutant este privit din perspectiva prevederilor Ordonanței nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează 

la art. 11, litera e ”susținerea debutului – încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale 

persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura 

activități culturale”. 

La acest capitol maximum de puncte îl poate întruni un solicitant care îndeplinește cumulativ cerințele 

din grila cadru de evaluare - Capacitate operațională și încurajarea debutului. 


