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ANUNT SELEC'flE PARTENER

In conformitate cu prevederile:

• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe neram ursabile aferente
Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar
norvegian 2014-2021, aprobata prin Legea nr. 206/20 17 si Normele metodologice de aplicare a
prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice ~i al Ministrului Dezvoltarii
Regionale, Admin istratiei Publ ice si Fondurilor Europene nr. 2840/31.10.2017;

Ordinul Ministrului Culturii si ldentitatii Nationale nr. 2527/28.05.2019 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice in cadrul
Programului RO-CULTURA, publicat In Monitorul Oficial nr. 449/05.06.2019, respectiv In Monitorul
Oficial nr. 449 bis/05.06.20 19

• Ghidului
monumentelor istorice

solicitantului - Ape Ide pro i e c t e - Restaurarea si revital izarea

Centrul Cultural "Dragan Muntean"Deva anunta organizarea procedurii de selectie a
unui partener interesat pentru incheierea unui Acord de Parteneriat In vederea elaborarii si depunerii
cererii de finantare aferente implernentarii proiectului ce va fi finantat prin Programul Ro-Cultura parte
integranta a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2014-2021, Apel -
Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice.

Titlul proiectului: "Restaurare si revitalizarea monumentului istoric -Conacul Barcsay Acatiu -
monument istoric cod LMI HD-II-m-B-03249".
Proiectul va fi implementat In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Ape Ide
pro ie c t e -Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice.

Avand In vedere specificatiile din Ghidul Solicitantului, cap.7.2 Eligibilitatea partenerilor de proiect,
partenerii de proiect trebuie sa indeplineasca 0 serie de cerinte generale precum ~i mai multe criterii de
eligibilitate asa cum sunt specificate In Ghidul Solicitantului Apelul-Restaurarea ~i revitalizarea
monumentelor istorice, respectiv:

I. sa aiba calitatea de persoana juridica inregistrata In Romania, respectiv are personalitate juridica;

2. sa se incadreze In una dintre urmatoarele categorii:

• Organizatii non-guvernamentale, In sensul definitiei de la sectiunea 5 a Ghidului Solicitantului,
constituita In baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii ~i Fundatii) sau a Ordonantei



Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005 si care poate
desfasura activitatile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare; care au fost infiintate in urrna
cu eel putin 2 ani si a carer activitate este, printre altele, in sectoarele culturale si creative, astfel cum
sunt definite in Regulamentul UE nr. 129512013
• Societate cornerciala, constituita in baza Legii nr. 3111990 privind societatile (republicata), cu
modificarile si cornpletarile ulterioare si se incadreaza in categoria IMM (inclusiv rnicrointreprindere)
care a fost infiintata in urrna cu cel putin 2 ani si a carei activitate este, printre altele, in sectoarele
culturale si creative, astfel cum sunt definite in Regulamentul UE nr. 1295/2013

Societate cooperativa, constituita in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ~i
functionarea cooperatiei (republicata), cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare si se incadreaza
in categoria IMM (microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie, astfel cum
sunt definite in Recomandarea 2003/361/CE) care a fost infiintata in urrna cu cel putin 2 ani si a
carei activitate este, printre altele, in sectoarele culturale si creative, astfel cum sunt definite in
Regulamentul UE nr. 1295/2013;

Institutii publice de cultura (muzeu, teatru, opera, opereta, filarrnonica, biblioteca, arhiva,
centru cultural etc.).

eindeplinirea de catre parteneri a cerintelor generale ~i a criteriilor de eligibilitate asa cum
sunt specificate in Ghidul Solicitantului Apelul-Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice si
publicate pe site-ul https://www.ro-cultura.ro/determina respingerea oricarei candidaturi.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul Apelului de proiecte - Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice consta
in protejarea patrimoniului cultural prin restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice, precum
si intarirea relatiilor bilaterale Intre statele donatoare si Romania.

Obiectivul principal al proiectului II constituie restaurarea ~i revitalizarea monumentului
istoric Conac "Barcsay Acatiu" din Barcea Midi, inscris in Lista monumentelor istorice cu codul HD-
111-m-B-03249 si redarea lui circuitului public, prin realizarea unui centru pentru punerea in valoare a
traditiilor, istoriei. gastronomiei si portului popular din zona judetului Hunedoara, suport al dezvolrarii
durabile si al cresterii economice.

Prin proiect se va avea in vedere si implementarea unor masuri de management cultural care sa
contribuie la cresterea nurnarului anual de vizitatori la obiectivul cultural si a nurnarului de participanti
la activitati culturale.

ACTIVITATI ORIENTATIVE CARE URMEAZAAFIDERULATE iN PROIECT

1. Gestionarea, monitorizarea ~i controlul proiectului
2. RestaurarealReabilitarea monumentului istoric inscris in Lista monumentelor istorice cu codul
HD-II-m-B-03249
3. Revitalizarea/ punerea in valoare a monumentului istoric restaurat prin implementarea planului de
valorificare a monumentului istoric prin urrnatoarele tipuri de activitati (enumerarea este exemplificativa
si nu lirnitativa):

promovarea patrimoniului cultural mobil;
promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui;•



• activitati de educatie culturala ~i artistica, precum si promovarea intelegerii importantei pe care 0

au protejarea si promovarea diversitatii formelor de expresie culturala prin programe educationale si de
sporire a sensibilizarii publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
• activitati de scriere, editare, productie, distributie, digitizare si publicare a operelor muzicale si
literare, inclusiv a traducerilor;
• organizarea de evenimentele culturale, cum ar fi festivalurile, expozitiile si alte activitati
culturale similare;
• schimb de experienta, know-how si bune practici in sectoarele culturale si creative cu entitati din
statele donatoare;
• initiative ce vizeaza mobilitatea artistilor/profesionistilor din sectoarele cuIturale si creative
si/sau a lucrarilor acestora;
• dezvoltarea sau actualizarea cornpetentelor si abilitatilor artistilor ~i profesionistilor activi in
sectoarele culturale si creative, adaptate unui mediu in continua schimbare;
• dezvoltarea de noi produse si servicii cuIturale si introducerea lor pe piata;

promovarea diversitatii culturale;
implementarea de initiative antreprenoriale inovatoare in sectorul cultural care sa contribuie la

dezvoltarea locala a cornunitatilor;
• sustinerea dezvoltarii locale prin abordari interdisciplinare;
4. Organizarea de programe destinate dezvoltarii de competente/expertiza la loeul de munca prin
organizarea unui workshop destinat membrilor echipei de proiect;

Nota: Conform Ghidului Solicitantului Apelul - Restaurarea si revitalizarea monumentelor
istorice partenerii de proiect de drept privat din Romania vor putea fi implicati numai in implementarea
activitatilor privind valorificarea/punerea in valoare a monumentului istoric, respectiv pentru activitatile
nr. 3 ~i4.

REZULTATE A~TEPTATE

I. Imbunatatirea managementului patrimoniului cultural prin:

• cresterea nurnarului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu si/sau a numarului de
participanti la activitatile culturale cu minim 25%

crearea de locuri de munca

2. Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric :

1 clad ire monument istoric restaurata ~i valorificata cultural si economic;

•
1 plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat;
5 profesionisti cu cornpetente/ expertiza dezvoltate la locul de munca .

OBIECTIVUL ANUNTULUI

in vederea implernentarii in cele mai bune conditii a unui proiect in cadrul apelului rnentionat,
Centrul Cultural "Dragan Muntean" publica pe site-ul propriu anuntul de intentie pentru selectia



unei entitati de drept privat de tip organizatie non-guvernarnentala/societate
comerciala/societate c o o per at iva/j n s t itu t ie publica de c u ltu r a , in calitate de partener,
inregistrata 'in Romania, care sa aiba domeniul de activitate 'in concordanta cu activitatile
proiectului.

Partenerul de proiect are experienta 'in derularea de activitati din categoria puneru 'in valoare a
patrimoniului cultural prin activitati specifice sectoarelor culturale si creative.

Partenerul va trebui sa aiba 0 metodologie de lucru bine intocmita ~i flexibila pe care sa 0 adapteze si
sa 0 aplice 'incontextul proiectului care face obiectul prezentului anunt de selectie.
Partenerul va trebui sa aiba 0 echipa capabila sa gestioneze proiecte complexe locale/nationale ~i sa
aiba in vedere atat optimizarea solutiilor cat ~i a timpilor avand 'in vedere durata de implementare a
proiectului.

Valoarea proiectului

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi acordata unui proiect din cadrul
Apelului -Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice este Intre 200.000 ~i 2.000.000 Euro.
Rata sprijinului financiar nerambursabil este de maxim 80% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului. Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat se va determina inainte de
semnarea contractului de finantare, avand 'in vedere regulile privind intesitatea sprijinului, stabilite In
Ghidul Solicitantului. Bugetul estimativ al proiectului va fi de maxim 2.000.000 euro. in cadrul unui
proiect implementat In parteneriat, partenerului de proiect i se va aloca aproximativ 5% din bugetul
total eligibil al proiectului.

Proiectul va avea 0 durata de implementare de cuprinsa intre 12 ~i 48 de luni, cu incepere de la
data sernnarii contractului de finantare, dar nu mai tarziu de de data de 30.04.2024.

Dosarul de candidatura va contine:

l.Documente de functionare a entitatii:
-Statutul organizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada ca obiectul de activitate al organizatiei
are legatura cu activitatile ce urrneaza a fi prevazute si derulate 'in proiect si cuprinse 'in anuntul de
selectie;
-Certificatul de inregistrare fiscala.

2. Documente specifice:

• Fisa partenerului prin care se va prezenta organizatia, obiectul de activitate, modalitatile de
implicare 'in proiect, resursele umane disponibile, etc.

• Scrisoare de intentie prin care sa I~i exprime interesul ~ i disponibilitatea de a se implica 'in acest
proiect ~i care sa prezinte detalii cu privire la indeplinirea conditiilor de mai sus (semnata ~I

stampilata de catre reprezentantul legal).
• Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor de plata la bugetul statului
atuturortaxelor si impozitelor.

• Declaratia privind tipul ~i categoria intreprinderii;

• Declaratia de eligibilitate a partenerului prin care entitatea i~i asuma ca nu se afla In una
din situatiile urmatoare:



- nu se afla In stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau
obiectul unei proceduri In urma acestor situatii sau In situatii similare In urma unei proceduri de
aceiasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;

partenerul si reprezentantul legal nu au suferit 0 condamnare printr-o hotarare cu valoare
de res judicata pentru 0 infractiune legata de conduita profesionala.

- partenerul ~i reprezentantul legal nu au comis greseli grave In conduita profesionala,
demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea de management Ie poate justifica;

- obligatiile de plata nete nu depasesc 1112 din totalul obligatiilor datorate In
luni, evidentiate In Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat
Nationals de Administrare Fiscala;

- obligatiile de plata nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate In ultimul semestru,
evidentiate in Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele ~i taxele locale
si alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ teritoriala ;

- reprezentatul legal nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata
pentru frauda, coruptie, participare la 0 organizatie crirninala sau la orice alte activitati ilegale In
detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei
subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal nu a fost gasit vinovat de
incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale.

ultimele 12
de Agentia

Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in "intreprindere in
difilcutate";

• Declaratia pe propria raspundere privind cumulul ajutoarelor de minimis;

Alte inforrnatii relevante, care sa ateste capacitatea entitatii de a implementa activitatile din
proiect pentru care va f selectata;

Raport de activitate;
Detalierea activitatilor In care partenerul se poate implica si evidentierea elementelor de

plusvaloare pe care Ie poate aduce In derularea proiectului;
Estimarea costurilor pe care partenerul Ie va avea pentru derularea activitatilor sale in cadrul

proiectului in ceea ce priveste revitalizarea si punerea In valoare a obiectivului restaurat, care nu vor
depasi, cumulat 5% din bugetul total eligibil al proiectului;
- CY-urile in format Europass in limba rornana ale persoanelor care vor f implicate in proiect din partea
parteneru Iui.

CRITERJI DE SELECTIE

Evaluarea dosarelor depuse se va face In functie de domeniul de cornpetenta, In
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, conform grilei de maijos:

Criterii de selectie Punctaj maxim

r 1. Capaeitate oJ)erationala ~~J I···



20 puncte

1.1 Minim 3 experti cheie cu experienta In activitati
specifice proiectului:

2 experti - 5 puncte;
3 experti - 10 puncte;
mai mult de 3 experti - 20 puncte

-- --- -----------

1.2.Dovada implernentarii unor proiecte finantate din fonduri
exteme nerambursabile:
intre 1-2 proiecte - 5 puncte

Mai mult de 2 proiecte - 10 puncte

10 puncte

1.3. Evaluarea calitativa a experientei specifice din CY a
expertilor propusi in echipa de implementare a proiectului:
Nivel scazut: Expertii propusi au experienta in activitati
specifice proiectului de 1-3 ani -10 puncte

30 puncteNivel mediu: Expertii propusi au experienta In activitati
specifice proiectului de 3-5 ani - 20 puncte.

Nivel inalt: Expertii propusi au experienta In activitati
specifice proiectului peste 5 ani - 30 puncte.

Numarul de activitati (principale si complementare) in care
partenerul demonstreaza prin expertii cooptati si prin actele II

de constituire ca are capacitatea necesara pentru a se implica
in implementarea proiectului: 40 puncte I
• - 1 activitate - 10 puncte;
• - 2 activitati - 20 puncte; ~
• - minim 3 activitati -40 puncte

'-------------'--------------------

Nota: Prin activitatile principale si complementare se inteleg acele actiuni care au drept rezultat
nemijlocit obtinerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.

Selectia se face pe baza de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte.Propunerile care vor intruni mat
putin de 75 de 'puncte nu vor fi selectate.

nata limita de depuucre a dosarelor de candidatura: 01.11.2019, ora 11

Modalitatea de depunere:

Dosarele de participare vor fi depuse la Centrul Cultural "Dragan Muntean".

Dosarul de participare va fi depus in plic/pachet inchis, sigilat, avand urmatoarele mentiuni
"Propunere .... (numele entitatii) pentru apelul de selectie partener In vederea implementarii unui
proiect RO-CULTURA, avand ca beneficiar Centrul Cultural "Dragan Muntean".

Calendarul estimativ al procedurii de selectie:



---------- --- ------~---- -----

Evaluare documentatie 04.11.2019

Anunt candidat admis 05.11.2019

Depunere contestatie 06.11.2019

Solutionare contestatii 07.11.2019

Anunt rezultat final 07.11.2019

Propunerile de parteneriat eligibile vor f analizate ~l selectate de catre comisia de evaluare a
dosarelor.

Partenerul selectat va f contactat direct, la datele de contact furnizate In fisa partenerului.

Rezultatul selectiei se va publica pe site-ul Centrul Cultural "Dragan Muntean" Deva.

Inforrnatii suplimentare pot fi obtinute la Centrul Cultural "Dragan Muntean" Deva, tel

354408907

Mentiuni:

Centrul Cultural "Dragan Muntean" I~i rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare
partenerului selectat inainte de incheierea acordului de parteneriat. Selectia ca partener nu creaza
nicio obligatie pentru Centrul Cultural "Dragan Muntean", In situatia In care cererea de finantare
depusa nu a fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii cererii
de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura, pentru
niciuna din parti.

Anexa 1- Model Fisa partenerului

Anexa 2 - Model Scrisoare de intentie;

Anexa 3 - Declaratie de eligibilitatea a partenerului;

Anexa 4 - Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind asigurarea resurselor;

Anexa 5 - Declaratie privind tipul si categoria intreprinderii;

Anexa 6 - Declaratia intreprindere In dificultate;

Anexa 7 - Declaratie privind cumulul ajutoarelor de stat de minimis;

Anexa 8 - Grila de evaluare etapa de calificare a candidatilor;

Anexa 9 - Grila evaluare si selectarea ofertantilor.


