ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI DIMBOVICIOARA
JUDETUL ARGlOS
Nr.2558 din 30.10.2019

AN U NT SELECTI E PARTET\IERI
I.

DATE GENERALE

UAT comuna Dambovicioara, cu sediul in comuna Dambovicioara,sat podu

Dimbovitei, str.
nr' 298A, judetul Arges, cod postal 117355, anunta organizarea unei proceduri
de selectie
pentru incheierea unui Parteneriat cu entitati de drept privat,
in conformitate cu legislatia
nationala aplicabila si a UE privind achizitiile publice, articolul g.15
din Regulament, precum si
prevederile cap' V, art' 14 din oUG nr. 34/2017,
in vederea depunerii unei cereri de finantare in
cadrul programului Ro-cULTURA - Apel Restaurarea gi revitalizarea
monumenteror istorice,
program implementat in Rom6nia de Ministerul Culturii
si ldentitdtii Nationale, prin Unitatea de
Management a Proiectului, in calitate de operator de Program,
in parteneriat cu Directoratul
Norvegian pentru Patrimoniu Cultural si Consiliul Artelor din
Norvegia, in calitate de parteneri de
Program din Statele Donatoare. Programul Ro-cuLTURA
este parte integranti a Mecanismul
Scolii

Firranciar al Spatiului Economic European (SEEI 2O1,4_2O2I

Programul RO-CULTURA este implementat in Rom6nia de Mirristerul
culturii si tdentitStii
Nalionale, prin Unitatea de Management a Proiectului, in calitate
de operator de program, in
parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu cultural
9i consiliul Artelor din Norvegia,
in calitate de Parteneri de program din statele Donatoare.
Programul a fost aprobat prin Acordul de Program incheiat intre
comitetul Mecanismului

Financiar SEE 5i Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct
National de Contact, la data de
0s.06.2018.

Programul se concentreazd pe rolul pe care cultura gi patrimoniul
cultural

il joacd in

dezvoltarea localS 5i regionalS, cu accent pe ocuparea forlei de muncd,
antreprenoriat cultural
dezvoltarea publicul ui.

si

Bugetul Programului este de 29.0t5.294 Euro, din care24.663.000 Euro
reprezintd finanlare
externd nerambursabilS, iar 4.352.294 Euro provin de la bugetul de stat (cofinantare
nafionali). La
acest buget se adaugi o sumd de 25O.O0o Euro, alocati Programului
din Fondul pentru Relatii
Bilaterale. Termenul limita de depunere a proiectelor este 11 noiembrie20
19, ora 16:00.
cadrul institutional aferent Programului Ro-cuLTURA este in concordantd
cu prevederile
Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar
al Spatiului Economic European 20L42021si ale OUG nr.34/2Oti.

II.

ACTIVITATIPREVIZIONATEINCADRULPROIECTULUT

Urmatoarele categorii de activitati sunt considerate eligibile:

Al"

Restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu
statut de monument istoric
(individualizate in lista monumentelor lstorice actualizat5 aprobati prin
ordinul ministrului culturii
9i
si identitSlii nationale), in care funclioneazi sau vor funcliona dupi finalizarea
restauririi: muzee,
arhive, biblioteci, centre sau spatii artistice gi culturale, teatre, cinematografe,
opere, sdli de concerte,
alte organizatii de spectacole, institulii de patrimoniu filmografic alte
irrfrasiructuri, organizagii gi
ai
institutii artistice gi culturale similare;

A2' Revitalizareal punerea in valoare a obiectivelor restaurate, prin inrplementarea planului

valorificare a monumentului istoric, prin urmitoarele tipuri de activitdti:

-

-

de

activitdli ce vizeazd promovarea patrimoniului cultural mobil;
activitdfi ce vizeazS promovarea patrimoniului imaterial sub

toate formele lui, inclusiv
obiceiurile populare 5i artizanatul;
activitdli de educafie culturald gi artisticd, precum gi promovarea inlelegerii importanlei pe
care
o au protejarea gi promovarea diversitdfii formelor de expresie culturald prin programe
educalionale gide sporire a sensibilizdrii publicului, inclusiv prin utilizarrea noilortehnologii;
activitdli de scriere, editare, produc!ie, distribulie, digitizare si publir:are a operelor muzicale
si
literare, inclusiv a traducerilo r;
de evenimentele culturale, cum ar fi festivalurile, e;xpozi!ille 5i alte activitd!i
culturale similare;
ini!iative ce vizeazd mobilitatea artigtilor/profesionistilor din sectoarele culturale si
creative
si/sau a lucrdrilor acestora;
dezvoltarea sau actualizarea competenlelor si abilitdlilor artistilor r;i profesionistilor
activi in
sectoarele culturale 5i creative, adaptate unui mediu in continud schinrbare;
dezvoltarea de noiproduse giserviciiculturale gi introducerea lor pe piatd;
promovarea diversitdtii culturale;
implementarea de iniliative antreprenoriale inovatoare in sectorul cultural care
sa contribuie la
dezvoltarea localS a comunitdtilor;
susfinerea dezvoltirii rocare prin aborddri interdisciprinare;
organizarea

43' ActivitSfi de instruire formali gi non-formali, mentorat, job shadowing, etc. destinate
dezvoltirii
profesionale a membrilor echipei de proiect, precum gi instruire vocafionali.
Enumerarea tipurilor de activitd!i de mai sus este exemplificativd. Alte activitd[i dec6t
cele de mai sus
pot fi considerate eligibile dacd se justificd necesitatea deruldrii lorin scopul
irnplementdrii proiectuluiin
condilii optime, respectand obiectivele 9i rezultatele programului Ro-cuLTURA.
conform Ghidului solicitantului Ro-cuLTURA, in cazul proiectelor implementate de promotori
de
proiecte de tip unitate administrativ-teritoriala, acestia implementeaza
activitatile aferente restaurarii
monumentului istoric, iar partenerii de drept privat din Romania pot fi implicalti numai
in implementarea
activitatilor privind valorificarea/exploatarea monumentului istoric

ilt.

Criterii de eligibilitate

criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul
pentru a fi selectat in vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererii
de finantare sunt specificate in GHIDUL soLlclrANTULUl
APEL Restaurarea gi revitarizarea
monumentelor istorice.
Parteneriitrebuie sd aibd capacitatea sd desfdgoare
activitdfi relevante in cadrul proiectului. Solicitantul
de finanfare, valoarea addugatd adusd de
impticarea fiecdreia dintre pd4i
,1::ffi#,"r'iJj?J::JrT:
In cadrul prezenteiproceduride selectie
de partenerisunt eligibile entitaticu personalitate juridica,
private, dupa cum urmeaza:

. organtza
'* este
li' este

mentald, care
I

a ordonantei Guvernului
completd rile ulterioare si

f&
*
r

Ghid

si

juridice (Asociatii si Fundafii) sau
lii gi fundalii, cu modificdrile

5i

urmd cu cel pulin 2 ani (fa!d de data de tansare a
apetutuide proiecte)si
documentelor statutare, este, printre altele, in sectoarele
culturale
creative, astfer cum sunt definite in Reguramentur UE
nr. r2g5/20L3 gi
poate desfSSura activitd!ile propuse prin proiect potrivit
documentelor statutare;

1_l:tL*tiinlatdin
actlvltatea
sa, conform

I

si

fostinfiintatd in urmd cu cel pulin 2 ani (fatd de data de lansare a
apeluluide proiecte)gi
activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive,
este, printre altele, in
sectoarele culturale 9i creative, astfel cum sunt definite in Regulamentul
UE nr. 1,2g5/20.J.3 si
domeniul/-ile de activitate (clasa cAEN) vizat/-e de proiect si relevant/-e
din perspectiva
activitdtilor derulate de partener in cadrul proiectului este/sunt
inscris/-e in obiectul de
activitate alsocietiitii la data depunerii proiectului (conform
certificatului constatator oRc);
a

societate cooperativd, care:

"*

."{

4
'{
{

este constituitd in baza Legii nr' 7/2005 privind organizarea gi funclionarea
cooperaliei

(republicatd), cu modificdrire compretdrire urterioare
9i
si
se incadreazd in categoria IMM (microintreprindere, intreprindere
micd sau intreprindere
mijlocie, astfer cum sunt definite in Recomand area 2oo3/361/cE)10
a fost

,i

infiintatd in urmd cu cel pulin 2 ani (fafd de data de lansare a apelului
de proiecte)

si

activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive,
este, printre altele, in
sectoarele culturale gi creative, astfel cum sunt definite in Regulamentul
UE nr. !2g5/20L3 si
domeniul/-ile de activitate (clasa cAEN) vizat/-e de proiect gi relevant/-e
din perspectiva
activitdtilor derulate de partener in cadrul proiectului este/sunt
inscris/-e in obiectul de
activitate al societdlii la data depunerii proiectului (conform
certificatului constatator oRC);

o

si

societate comerciali, care:
tr este constituiti in baza Legii nr. 3t/Lggo privind societdfile (republicatd), cu
modificdrile 9i
completd rile ulterioare gi
& se tncadreazd tn categoria IMM (microintreprindere, intreprindere micd sau intreprindere
mijlocie, astfer cum sunt definite in Recomand area 2oo3/361/cE)s

*
lr

o

de
a
nr'
ru
nr' 26/2000 ivi

definifiei

baza Legii

institulie publicd de culturd (muzeu, teatru, operd, operetd,
filarmonicd, bibliotecd, arhivd,

centru cultural etc,).
Persoanele juridice afrate
parteneri in proiect:

in una din urmatoarere situatii nu au dreptul sa detina
calitatea

de

partenerul este in faliment, in insolven!d
sau in lichidare, activit;!ile sale sunt suo
administrare judiciard, face obiectul unui concordat preventiv,
mandat ad-hoc sau alt acord
incheiat cu creditorii, gi-a suspendat activitatea comerciald,
face obiectul unor proceduri
legate de aceste aspecte 5i se afld in orice altd
situalie similard care ar decurge dintr-o

1,.

procedurd asemdnStoare prevdzutd de legislalia
sau reglementdrile europene si nafionale;

partenerul nu gi-a indeplinit obligaliile cu privire
la plata impozitelor pi taxelor la bugetele
locale gi la bugetul de statin conformitate cu legile
in vigoare gi nu beneficiazd, in condiliile

z

eSalona
eventualel
condifie nu se a
legii' de

caz' a

ri de alte facilitdti in vedlrea pldlii acestora, inclusiv, dupd

penalitdli de int6rziere acumulate sau a amenzilor.
Aceastd
ilor din Rom6nia atunci c6nd valoarea obligatiilor de platd
nete este mai micd de 1,/12 din totalul obligatiilor
datorate la bugetul de stat in ultimele 12
luni, respectiv valoarea obligafiilor de platd este mai micd
de 1/e ain totalul obligatiilor
datorate la bugetul localin ultimul trimestru;
3

partenerul sau reprezentantul legal au fdcut
obiectul unei hotd16ri judecdtoregti rSmase
definitive (res judicata) pentru fraudd, corupfie, participare
la o organizafie criminald,
spdlare de banisau finanfarea terorismului, infrac!iuni aferente
terorismului sau infrac!iuni
legate de activitdti teroriste, exploatarea prin muncd a copiilor
sau alte forme de trafic de
persoane sau orice altd activitate ilegalS care
aduce atingere intereselor financiare ale
Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internalionali, inclusiv
condamnSri definitive in
cauze referitoare la oblinerea gi utilizarea fondurilor nerambursabile
(europene gi/sau
provenind de la donatori publici internafionali) gi a fondurilor
publice nationale aferenre
a

ceslora;

4

partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnali printr-o
hoti16re judecdtoreascj
rdmasd definitivd (res judicata) pentru o infracliune legatd de
conduita lor profesionald;

5

partenerul sau reprezentantul legal au fdcut obiectul unei
hotd16ri judecdtoresti sau decizii
administrative rdmase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesionald
gravd,
deoarece au incdlcat legile, regulamentele sau standardele
etice ale profesiei din care face
parte solicitantul sau deoarece se fac vinovati de orice
conduitd abuzivd care le afecteaza
credibilitatea profesionald, atunci c6nd aceastd conduiti trddeaza

sau o neglijenti gravd,

o inten!ie frauduloasd

6

partenerul sau reprezentantul legal au incercat, direct
sau prin interpusi, sd obtind
informalii confidentiale sau sd influenteze evaluatorii operatorului
de program in timpul
procesului de evaluare a cererilor de finanfare in
cadrul prezentului apel de proiecte sau
altor apeluri de proiecte derulate in cadrul programului Ro-cULTURA;

7

partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informatii
false operatorului de program, nu

furnizeazd sau nu sunt

in

mdsurd sd prezinte informatiile/ documentele justificative

solicitate in vederea selecfiei proiectului pentru
finanlare;
8.

partenerul sau reprezentantul legal se afld in
orice situa!ie de conflict de interese, definit in
conformitate cu prevederile nalionale/ europene in
vigoare, care ar putea apdrea in
legdturd cu prezentul apel de proiecte (un conflict de
interese ar putea apdrea mai ales ca
urmare a unor interese economice, afinitdti politice
sau nalionale, legdturi familiale sau
emofionale sau orice artd regSturS rerevantd sau orice
art interes comunJ;

9

partenerul sau reprezentantul legal au informat
cu int6rziere operatorul de program
despre orice situalie care ar constitui un conflict
de interese ori ar putea da nagtere unui
conflict de interese;

10 partenerul din Rom6nia este subiectul unei
decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/

de statin cazul cdreia creanta nu a fost integral recuperatd;

1L. partenerul din Rom6nia este intreprindere in dificultate
12' este partid politic, institulie religioasd sau cult religios
recunoscut de stat, dupa
indiferent de forma de organlzare
J_5

caz,

NU dispune de resurse financiare suficiente gi stabile, precum
si de competenlere
profesionale si calificdrile necesare pentru indeplinirea
responsabilitjtilor sale in cadrul
proiectului (inclusiv in perioada de sustenabilitate, dacd
este cazul);

1.4

NU dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinan!5rii
ce
eligibile ale proiectului, dacd este cazul;

ii

revine din costurile

15' NU dispune de resursele necesare pentru finanlarea costurilor
neeligibile (inclusiv a
costurilor conexe) aferente activitdfilor derulate, precum pentru acoperirea
sr
eventualelor
corecfii financiare rezultate din implementarea acestora, dacd este
cazul;

16'

A beneficiat sau beneficiazd de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe
nerambursabile pentru implementarea proiectului ce va fi depus (identitate
de obiective,
rezurtate, activitdti etc.) sau a unor activitdli aferente proiectului;

17' NU respectd legislalia nationald gieuropeand in vigoare cu privire la acordarea
ajutoruluide
stat/de minimis, inclusiv in ceea ce privegte cumulul, aga cum acesta este definit
in schema
de ajutor de stat.
Partenerul/partenerii ce

vor

implementarea proiectului,

fi

selectati trebuie sa fie activ implicati

in si sa contribuie

Pentru a indeplinicriteriuleligibilitatii, organizatiile interesate de
acest parteneriat vor depune
corxpletate, semnate si stampilate, urmatoarele documente:

la

In original:

Pentru toate categoriile de parteneri eligibili:
Declaratia partenerului (Anexa 5 la Cererea
de Finantare);
Declarafie intreprindere in dificultate (Anexa
16 la Cererea de Finantare);
Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat-de
minimis (Anexa 17 la Cererea oe

1.
2'
3'

Fi na

ntare).

Pentru partenerii societati comerciare sau societati
cooperative
7' Declarafie privind tipulgicategoria intreprinderii(Anexa

15la cererea de Finantare)

In copie conform cu originalul:

L.

Documente legale referitoare la forma de organizare juridica partenerilor
a
Pentru organizatie neguvernamentala:
- Documentele statutare/ constitutive/ de infiinf are ale partenerului,

-

insotite de toate
modificdrile ulterioare, unde este cazul, sau documentele statutare/
constitutive/ de
infiinla re in va ria nta actua lizatd/ consolidatd
cenificatul de inscriere/inregistrare in registrur speciar al asociaf iilor si fundaliilor
sau
hotd16rea judecdtoreascd definitivd (9i irevocabild, unde este
cazul) prin care a fost

dispusd acordarea personalitdtii
Extras din registrul special al asociafiilor gi fundaliilor emis cu cel
mult 30 zile inainte de

data depunerii dosarului

Pentru societati comerciale sau societati cooperative

-

certificat constatator emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii dosarului,
de
ORC, in forma extinsa, care sa cuprinda toate modificarile survenite
de la infiinatrea
societatii si pana la data eliberarii

2.

Contractele de finantare ce atesta experienta in proiecte finantate din fonduri
nerambursa bile.

Rezultatul exericitiuluifinanciar

pentru anii 2016, 2Ot7,2Ot8- bilant contabil si contul de profit
si pierderi, vizate si inregistrate de organul competent;
Rapoarte de activitate sau alte documente relevante din care sa reiasa experienta
de cel putin 6
luni in domeniul activitatilor in care partenerul se implica activ.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana (in cazul documentelor
emise in
alta limba, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana) si vor fi
depuse in forma
precizata si in termenul stabilit prin prezentul anunt, asumate
de reprezentantul legal (semnatura

stampila), dupa caz.

NOTA: orice condidoturo core nu respecta oceste cerinte si Formatut
onexelor propuse va
resptnso.
Cei care au indeplinit criteriile de calificare

si

fi outomot

vortrece in etapa de evaluare, etapa in care se va folosi Grila
Criterii
de
selectie.
Dosarele
punctate
vor
fi
de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaratl admisi
candidatiicare intrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 75 de puncte. Vorfi
declarati respinsi
candidatii care intrunesc mai putin de 75 de puncte. Va fi selectat un srngur partener,
avand punctajul

cel mai mare' Depaftajarea candidatilor
cu punctaje egare se va face in functie
de capacitatea in resursa
umana cea mai mare.
In vederea implementarii proiectului
se vor putea selecta mai multi parteneri
privati din Romania.

IV.

CRITERII DE SELECTIE

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi
selectate si aprobate in functie de criteriile
de maiJos:
CRITERII DE SELECTIE

Capacitate operationala
Numarul de persoane cu experienta specifica
in tipur de activitate
asumat (CV-uri depuse ra dosar) propusi pentru
activitatire proiecturui.

lpersoana-5puncte
2-3 persoane

-

10 puncte

mai mult de 3 persoane

- 20 puncte
Evaluarea calitativa a experientei din CV

nivel scazut (experienta pana la 1 an) _ 5 puncte
nivelmediu (experienta cuprinsa intre L si3 ani)_ 1-O puncte
e 3 ani) - 20 puncte

Dovada experientei de cer putin

G

partenerul se implica activ
Intre 6 luni si 1- an - 5 puncte

luni in domeniur activitatiror in care

Intre L an si 3 ani - LO puncre
Mai mult de 3 ani- 20 puncte

Experienta partenerului
nerambursabile

in

proiecte finantate

din

fonduri

Numarul de proiecte cu fonduri nerambursabile imptementate
Intre 1 si 5 proiecte - 10 puncte
Mai mult de 5 proiecte - 20 puncte

3.i

Contributia partenerului la activitatile proiectului
I activitate- 5 puncte
2 activitati- l-O puncte

Mai mult de 2 activitati- 20

Depunerea documentelor

Organizatiile interesate de acest parteneriar vor depune
documentele solicitate, in plic sigilat

pe care se va

specifica: ',ln atentia Compartiment SECRETARIAT
UAT Comuna
Dambovicioara. pentru selectia de parteneri
in cadrul programului RO-CULTURA _ Apel
Restaurarea 9i revitarizarea monumenteror
istorice.
Plicul se va depune la Registratura UAT
comuna Dambovicioara din comuna Dambovicioara,sat
Podu
str. Scolii, nr.2984, cod postal LLlgsT,pana
la data 05.11.20L9, ora 16:00.
Plicul
de o scrisoare de inaintare pe care se vor mentiona
datele de contact ale
pafte
tagma ,, Dosar procedura selectie partener privat
pentru depunerea unui
proiect in cadrul programului Ro-cuLTURA Apel Restaurarea gi revitalizarea monumentelor
istorice".

,

Persoana de contact: Awam Marian Mcentiu,
teli O7U\Z7732
e-ma il : secreta r.dambovicioara

@gmail.com

Transmiterea eventualelor contestatii se poate face
in maxim 1 zi dupa publicarea anuntului
privind rezultatele selectiei' solutionarea
contestatiilor se va efectua in termen de 1 zi.
Partenerii selectati
partenerului local.

vor

fi

contactati direct, la datele de contact furnizate

in

prezentarea

Rezultatul procedurii de selectie va fi publicat pe
site-ul oficial al UAT comuna Dambovicioara.

PRIM

