
Anunt de participare 

 

Consiliul Județean Prahova, Bd. Republicii 2-4, Municipiul Ploiești, Județul Prahova, telefon: 

0244.514.545, fax: 0244.515.816, mail:cons._jud@cjph.ro, cod fiscal 2842889. 

 

 Consiliul Județean Prahova invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 

asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc  condiţiile  prevăzute de Legea nr. 

350/2005, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, 

pentru domeniul cultură și învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului şi pentru domeniul sport de 

performanță.  

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din 

domeniul cultură și învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului, şi domeniul sport de performanță, 

pe anul 2022 - Sesiunea II-a, este prevăzută în Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.  

2. Conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 237 din 31.08.2022, suma totală de finanţare 

pentru sesiunea a II -a : 1.800.000 lei din bugetul județului, din care pentru domeniul Cultură și 

învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului suma de 200.000 lei, şi pentru domeniul Sport de 

performanță suma de 1.600.000 lei.   

3. Durata proiectelor: până în data de 30.11.2022. 

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23.09.2022, ora 16:00. 

Pentru a nu cauza prejudicii autorității finanțatoare  considerăm oportun diminuarea termenului 

legal, pentru depunerea proiectelor, stipulat în Secțiunea a 3-a, art.20, alin.(1), la 15 zile de la 

publicarea anuntului de participare, respectând în cazul de față prevederile art.(20), alin.(2) și 

alin.(3) din Legea nr.350/2005, 

5. Propunerile de proiect vor fi depuse online pe Platforma - digital.cjph.ro. 

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se  va face de către 

comisia de evaluare, în perioada 26.09.2022 – 27.09.2022. 

7. Afișarea rezultatelor evaluării proiectelor depuse: 27.09.2022. 

 8. Perioada de depunere a contestaţiilor: 28.09.2022 – 30.09.2022. 

 9. Soluţionarea contestaţiilor depuse: 30.09.2022 – 03.10.2022. 

10. Afişarea pe site-ul instituției a rezultatelor finale: 03.10.2022.  

11. Semnarea contractelor de finanțare: 04.10.2022. 

12. Derularea proiectelor: 04.10.2022 – 30.11.2022 

 Ghidurile care stau la baza finanțării acestor proiecte sunt postate pe site-ul Consiliului 

Județean Prahova: www.cjph.ro.  

 

http://www.cjph.ro/

