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ANUNŢ DE SELECŢIE 

 

1. UAT Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor 
nr.7, cod poştal 800119, cod fiscal CUI 3127476, telefon/fax: 0236-410530, e-mail: 
directiadezvoltare@yahoo.com, în baza Regulamentului de selecţie a partenerilor privaţi 
în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare, aprobat prin Hotărârea nr. 54/28 
aprilie 2016 a Consiliului Județean Galați, face cunoscută intenţia de a selecta partenerul 
entitate de tip privat, în vederea depunerii Proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu 
Comisia Europeană a Dunării”, în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, finanțat prin Granturile SEE 2014-
2021. 

 

2. Cadrul legal: 

- Hotărârea nr. 54/28 aprilie 2019 a Consiliului Județean Galați privind aprobarea 
Regulamentului de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din surse 
extrabugetare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5.07.2019; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic 
European 2014 – 2021și Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021; 

- Acordul de Program din data de 5.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului 
Financiar al SEE şi Punctul Naţional de Contact, pentru implementarea Programului „RO-
CULTURA”; 

- Acordul de implementare a Programului din data de 5.06.2018, încheiat între Punctul 
Naţional de Contact şi Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator de 
Program; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/31.10.2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea 
finaciară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul 
Economic European 2014 – 2021și Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021; 

- Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale 2545/2019 pentru aprobarea 
Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestora pentru Apelul de proiecte 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA; 

- Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale 2697/2019 privind modificarea și 
completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale 2545/2019 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestuia pentru Apelul de 
proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-
CULTURA. 
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2 

 

3. Informații generale referitoare la Programul RO-Cultura  
 

Programul RO-CULTURA este implementat, în România, de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului - în calitate de Operator de Program, 
în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural și Consiliul Artelor din 
Norvegia - în calitate de Parteneri de Program din Statele Donatoare.  

Programul a fost aprobat prin Acordul de Program încheiat între Comitetul Mecanismului 
Financiar SEE și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, 
la data de 5.06.2018. 

Programul se concentrează pe rolul pe care cultura și patrimoniul cultural îl joacă în 
dezvoltarea locală și regională, cu accent pe ocuparea forței de muncă, antreprenoriat 
cultural și dezvoltarea publicului. 

Bugetul Programului este de 29.015.294 Euro, din care 24.663.000 Euro reprezintă 
finanțare externă nerambursabilă, iar 4.352.294 Euro provin de la bugetul de stat 
(cofinanțare națională). La acest buget se adaugă o sumă de 250.000 Euro, alocată 
Programului din Fondul pentru Relații Bilaterale. 

Apelul de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului 
RO-CULTURA urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod 
inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul 
patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu. 

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro. 

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă 
între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 

Informații suplimentare pot fi obţinute pe site-ul dedicat Programului:  

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1. 

 

4. Informații generale referitoare la proiect: 

Titlul proiectului: ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”; 

Obiectivul general: Conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale locale, ca factor cheie în dezvoltarea economică și socială; 

Bugetul estimativ: 1.800.000 euro, din care aproximativ 1.500.000 euro reprezintă 
cheltuieli cu restaurarea şi amenajarea monumentului. . 

Data limită de depunere a proiectului: 8.10.2019 

Promotor de proiect: UAT Județul Galați;  

Parteneri:  

 Biblioteca „V.A. Urechia” Galați; 

 entitate de tip privat din România, care în conformitate cu Ghidul solicitantului, 
trebuie să aibă capacitatea să desfășoare activități de valorificare a monumentului 
istoric. 

Descrierea și activitățile proiectului: 

Proiectul vizează restaurarea și amenajarea monumentului istoric Sediu Comisiei Europene 
a Dunării, în prezent Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galaţi, situat în str. Mihai Bravu 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
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nr.16 și revitalizarea acestuia prin dezvoltarea de „produse” culturale noi şi introducerea 
acestora pe „piaţă”.  

Categoriile de activități ce se vor desfăşura în cadrul proiectului includ: 

 Managementul proiectului (desfăşurarea procedurilor de achiziţii, 
implementarea planului de comunicare, monitorizarea proiectului, realizarea 
rapoartelor); 

 Activități de restaurare și amenajare monument (realizarea documentaţiilor 
tehnice şi execuţia lucrărilor); 

 Pregătirea și desfășurarea de activități culturale noi (reconstituiri istorice, 
circuit muzeal, etc.); 

 Activități de instruire și perfecționare profesională; 

 Promovarea monumentului istoric. 

Rolul partenerului entitate de tip privat stabilit în urma prezentei proceduri de 
selecție:   

În cadrul proiectului se intenţionează, printre altele, crearea unui nou „produs” cultural care 
vizează reconstituirea atmosferei specifice Galaţiului din perioada în care a funcţionat la 
Galaţi Comisia Europeană a Dunării, constituită la 4 noiembrie 1856, ca urmare a deciziei 
Marilor Puteri în urma Congresului de pace de la Paris (1856). 

Detaliile privind desfăşurarea concretă a unor astfel de manifestări vor fi stabilite de comun 
acord cu partenerii în etapa de elaborare a proiectului, pe baza propunerilor primite în 
cadrul prezentei proceduri de selecţie a partenerilor.   

În perioada de implementare a proiectului se vor organiza patru astfel de ”reconstituiri 
istorice” conform unui calendar ce se va stabili de comun acord cu partenerii de proiect.  

Pe termen lung, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, se intenţionează 
ca aceste evenimente să devină tradiţionale în programul de activităţi culturale găzduite la 
Sediul Comisiei Europene a Dunării şi să se organizeze de patru ori pe an în ocazii 
speciale, cum ar fi: Noaptea Muzeelor - mai, Ziua Dunării - 29 iunie, Ziua Patrimoniului 
European – septembrie, Ziua şedinţei de constituire a Comisiei Europene a Dunării – 4 
noiembrie.   

Partenerul, organizaţie de tip privat, va răspunde în cadrul proiectului de realizarea acestor 
evenimente, urmând a asigura organizarea reconstituirilor istorice şi după finalizarea 
perioadei de implementare, în colaborare cu Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi.  

În vederea selectării partenerului, organizaţiile interesate vor face propuneri privind 
modalitatea de organizare  şi desfăşurare a unor astfel de evenimente, precum şi privind 
logistica şi bugetul necesar, respectând condiţiile de eligibilitate a activităţilor şi cheltuielilor 
din Ghidul Solicitantului pentru RO-CULTURA, Apel RESTAURAREA ŞI REVITALIZAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE.  

 

5. Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de parteneri: 

-  operatorul/organizaţia este înregistrată ca persoane juridică de drept privat; 

- operatorul/organizaţia îşi desfăşoară activitatea/este acreditat (după caz) într-un domeniu 
relevant pentru proiectul propus (cultură, tineret, turism). 
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6. Condiții specifice ce trebuie îndeplinite de parteneri: 

Criterii de eligiblitate, conform Ghidului Solicitantului pentru Apelul de proiecte 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-
CULTURA, OMCIN nr. 2545/2019: 

 
Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele 
criterii: 
a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România sau în unul dintre statele 
donatoare, respectiv are personalitate juridică; 
b. se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

• organizație neguvernamentală, care: 
 este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a prezentului Anunț de selecție și 
 este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si 

Fundatii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare și 

 a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani1 (față de data de lansare a apelului de 
proiecte) și  

 activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele 
culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și 

 poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare; 
• societate comercială, care: 

 este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată), cu modificările 
şi completările ulterioare și 

 se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau 
întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE)2 și 

 a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani3  (față de data de lansare a apelului de 
proiecte) și  

 activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre altele, în 
sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 
1295/2013 și  

 domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva 
activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de 
activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator 
ORC); 

• societate cooperativă, care: 
 este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

(republicată), cu modificările şi completările ulterioare și 
 se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau 

întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE)4 și 
 a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani5 (față de data de lansare a apelului de 

proiecte) și  

                                                 
1
 Calculul termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

2
 Fiecare partener de proiect din România de tip IMM va completa „Declaraţia privind tipul și categoria 

întreprinderii”. 
3
 Calculul termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

4
 Fiecare partener de proiect din România de tip IMM va completa „Declaraţia privind tipul și categoria 

întreprinderii”. 
5
 Calculul termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 
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 activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în 
sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 
1295/2013 și  

 domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva 
activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de 
activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator 
ORC);  

c. nu se află în una dintre următoarele situații: 
1. partenerul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub 

administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord 
încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri 
legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o 
procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale;  

2. partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele 
locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile 
legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după 
caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această 
condiție nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligațiilor de plată nete 
este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, 
respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la 
bugetul local în ultimul trimestru; 

3. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase 
definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare 
de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de 
activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane 
sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii 
Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze 
referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de 
la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

4. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională; 

5. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii 
administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă, 
deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face 
parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează 
credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau 
o neglijență gravă;  

6. partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în 
conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură 
cu prezentul apel de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a 
unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale 
sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);  

7. partenerul din România este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de 
stat în cazul căreia creanța nu a fost integral recuperată; 

8. partenerul din România este întreprindere în dificultate6; 
d. nu este partid politic, instituție religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, 

indiferent de forma de organizare; 
e. este activ implicat în și contribuie la elaborarea și implementarea proiectului; 
f. dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele 

profesionale și calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul 
proiectului (inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul); 

                                                 
6
 Partenerul de proiect din România va completa „Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea 

în întreprindere în dificultate”. 
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g. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce îi revine din costurile 
eligibile ale proiectului, dacă este cazul; 

h. dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile (inclusiv a 
costurilor conexe) aferente activităților derulate, precum și pentru acoperirea 
eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul; 

i. nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe 
nerambursabile pentru activități similare celor propuse în proiect; 

j. își asumă obligația de a informa imediat OP în situația în care proiectul/ activități din 
proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe 
nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentului apel de proiecte; 

k. respectă legislația națională și europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de 
stat/de minimis, inclusiv în ceea ce privește cumulul, așa cum acesta este definit în 
Schema de ajutor de stat. 

 

7. Documentele ce fac obiectul dosarului de participare la selecție: 

a) Scrisoarea de intenţie care va include detalii despre activitatea culturală propusă, 
modalitățile de abordare propuse, grupul țintă, buget estimativ, resurse umane și logistice 
necesare activității culturale propuse. 

b) Fişa partenerului, după modelul prestabilit (Anexa 1), care să cuprindă date despre 
operator/organizaţia privată, capacitatea operaţională, experienţa relevantă, precum şi 
oferta de parteneriat şi de realizare a acţiunilor delimitate ca arie de responsabilitate a 
partenerului (obiective specifice relevante faţă de scopul proiectului, activităţi, rezultate 
estimate, buget estimativ, echipa de implementare ca structură funcţională şi nivel minim de 
expertiză pentru fiecare poziţie/rol) – original; 

c) Declaraţia pe propria răspundere, după modelul prestabilit (Anexa 2); 

e) Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin care se face 
dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în calitate de partener în conformitate cu 
cerinţele finanţatorului – copie conform cu originalul pentru documentele în limba română 
sau traducere autorizată pentru documentele care în varianta originală sunt elaborate într-o 
altă limbă; 

f) Documente justificative care atestă experienţa relevantă a operatorului/organizaţiei 
private (de exemplu activităţi, parteneriate, proiecte proprii cu finanţare publică sau privată, 
contracte încheiate) aşa cum au fost ele descrise în Anexa 1 - copie conform cu 
originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz); 

g) Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară a 
operatorului/organizaţiei private: număr mediu de angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri 
din activităţi fără scop patrimonial, profit/pierderi, pentru ultimii 3 ani fiscali - copie conform 
cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz); 

h) Documente ce atestă experienţa relevantă şi capacitatea operaţională a operatorului/ 
organizaţiei; CV-urile echipei propuse în proiect şi angajamentul persoanei şi a 
operatorului/organizaţiei private de a fi membru în echipa de elaborare şi implementare a 
proiectului; 

i) Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de 
împuternicitul desemnat în scris) (Anexa 3) – original. 

 

8. Termenul și modalitatea de solicitare a eventualelor clarificări: 
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Clarificările și informațiile suplimentare vor putea fi solicitate la Consiliul Judeţean Galaţi – 
Direcţia de Dezvoltare Regională, telefon: 0040 236 302 555, adresa de email: 
directiadezvoltare@yahoo.com. 

 

 

 

9. Data limită de depunere a dosarului de participare la selecție: 

Entităţile private interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de participare în plic 
închis, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri entitate de tip privat pentru Proiectul 
”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” la Registratura Consiliului 
Judeţean Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, municipiulGalaţi, pâna la data de 6 septembrie 2019. 

 

10. Clarificări în vederea evaluării și selecției 

Comisia de evaluare poate solicita în scris, după caz, clarificări operatorilor / organizaţiilor 
private. Răspunsul la clarificări va fi transmis în termen de maxim 48 de ore, de la primirea 
solicitării. 

 

11. Modalitatea și termenul de comunicare a rezultatului selecției 

Anunţul privind rezultatul selecţiei se face prin publicarea acestuia pe site-ul Consiliului 
Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, la data de 13 septembrie 2019. 

 

12. Termenul și modalitatea de depunere a contestațiilor 

Eventualele contestaţii se pot depune până pe data de 18 septembrie 2019.  

 

13. Modalitatea și termenul de comunicare a rezultatului final al selecției. 

Rezultatul contestațiilor şi anunțul final de selecție vor fi publicate pe site-ul instituţiei pe 
data de 20 septembrie 2019. 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. 

mailto:telefon:%200040%20236%20302%20555
http://www.cjgalati.ro/

