
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 
în cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program 

finanţat prin Granturi SEE 2014-2021 
 

Orașul Baile Herculane anunţă organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privaţi pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente 
unui proiect în cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor 
istorice”, program finanţat prin Granturi SEE 2014-2021, în conformitate cu prevederile: 
 

- O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 362/2009; 

- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020; 

- METODOLOGIE PRIVIND SELECȚIA PARTENERILOR, ENTITĂŢI PRIVATE în cadrul proiectelor 
implementate prin Programul RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor 
istorice”, program finanţat prin Granturi SEE 2014-2021. 
 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, 
precum si Criteriile  de  eligibilitate sunt specificate în GHIDUL SOLICITANTULUI, APEL 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, publicat pe pagina dedicată Programului 
RO-CULTURA, respectiv: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare- 
apel-1-1.  
 
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinte si a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei 
candidaturi. 
 

1. Obiectivul specific al programului 
  Consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi 
managementul patrimoniului cultural 

 
2. Obiectivul general al proiectului 

Restaurarea şi revitalizarea monumentului istoric Vila Elisabeta în vederea înființării unui centru 
multicultural şi a desfăşurării de activităţi cultural-educaționale pentru a contribui la dezvoltarea valorilor 
culturale populaţiei din Orașul Băile Herculane şi la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul 
Economic European. 

 

3. Scopul cererii de finanţare 

Reabilitarea clădirii Vila Elisabeta, iar prin intervenţiile aduse imobilului se va completa și schimba 
destinația clădirii din fostă bibliotecă orășenească în centru expozițional şi cultural, fapt ce va avea un 
efect pozitiv în dezvoltarea economică a arealului Orașului Băile Herculane. 
 

4. Principalele activităţi ale proiectului sunt: 

ACTIVITATEA 1. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULARII PROIECTULUI - 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
 
1.1. Pregatirea, organizarea, realizarea si coordonarea tuturor activitaţilor ce vor fi implementate prin 
acest proiect; 
 

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


1.2. Monitorizarea evoluţiei tehnice si financiare a proiectului, elaborarea rapoartelor de progres tehnic 
si financiar precum si documentele de plata; 
 
1.3. Organizarea procedurilor de achizitii in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

ACTIVITATEA 2. LUCRARI DE RESTAURARE MONUMENT 
2.1. Restaurarea prin curaţarea zonei aferente obiectivului de patrimoniu exprimată prin îndepartarea 
gunoaielor şi a surplusului de pământ care acopera în parte zona studiată, precum și defrişarea zonei verzi 
acolo unde este nevoie; 
2.2. Consolidarea obiectivului prin săpături de salvare concretizate prin descărcarea acestuia de sarcină 
arheologică, precum şi interventii directe asupra obiectivului; 
2.3. Valorificarea obiectivului prin restaurarea clădirii cu păstrarea stilului arhitectural și amenajarea 
spaţiilor interioare (spaţii expoziționale, de conferinţe, ateliere, etc.); 
2.4. Spaţii de parcare - se va analiza posibilitatea realizării unor spaţii de parcare pentru autoturisme pe 
strada Furnalelor; 
2.5. Accese pietonale - se vor amenaja în scopul de a permite accesul cât mai facil al vizitatorilor la obiectiv. 
În trasarea lor se vor avea vedere accesele pietonale deja existente în zonă, propunându-se totodată 
accese noi care derivă din breteaua existentă care înconjoară zona studiată. Se va ţine cont de amenajări 
pentru pietoni, cărucioare copii, persoane cu handicap etc. fiind astfel dimensionate încat să satisfacă 
cerințele impuse de legislaţia în vigoare; 
2.6. Amenajare de spatii verzi - zonele verzi de pe terenul adiacent clădirii; 
2.7. iluminat stradal si arhitectural: 
- iluminat stradal în zona acceselor auto și a parcărilor. 
- iluminat de supraveghere și observare în imediata vecinătate a monumentului. 
- iluminat ornamental, amplasate de-a lungul aleilor pietonale și a clădirii. 
2.8. Protectia monumentului - întrucât în prezent există premizele degradării monumentului, se vor lua 
măsurile necesare de restaurare a clădrii existente, se vor măsuri speciale de protecţie ale acestuia. 
 

ACTIVITATEA 3. PROMOVAREA ŞI VALORIFICAREA CENTRULUI MULTICULTURAL* 
3.1. Activităţi educaţionale culturale și artistice cu tineri, vârstnici și restul populației (cum ar fi sesiuni de 
instruire organizate pe teme legate de multiculturalitate) 
3.2. Promovarea înțelegerii importanței protejării monumentelor 
3.3. Organizarea de evenimente culturale, cum ar fi un festival cultural, o expoziție sau alte 
evenimente culturale similare: ateliere creative în domenii precum muzică, teatru, coregrafie, 
design vestimentar, foto-video și arte vizuale 
3.4. Realizarea și implementarea unui plan de valorificare a monumentului istoric şi a noului centru 
multicultural ce va funcţiona în interiorul acestuia 
*Activităţile privind promovarea obiectivului cultural vor fi dezvoltate în cadrul parteneriatului, 
lista de mai sus fiind una minimală. Potenţialii parteneri vor face propuneri concrete în cadrul 
dosarului depus în cadrul prezentei proceduri de selecţie de parteneri. 
 

ACTIVITATEA 4. PUBLICITATEA PROIECTULUI 
4.1. Organizarea de conferinţe de presă periodice (minim 2 conferințe la lansarea şi finalizarea proiectului) 
4.2 Realizarea de materiale cu scop publicitar: pliante, broşuri, indicatoare rutiere (vor fi prevăzute de-a 
lungul traseului de acces în așa fel încât să permită o bună orientare în spaţiu a vizitatorului precum și 
informarea prealabilă a acestuia) si info-panouri (panourile info vor fi amplasate la intrarea în incintă și 
vor cuprinde un scurt istoric al monumentului precum și un plan al acestuia). 
4.3. Realizarea de spoturi video și audio pentru promovarea centrului multicultural, a evenimentelor ce 
se vor organiza și a proiectului în totalitate 
4.4. Publicarea de anunţuri de presă pentru promovarea centrului multicultural, a evenimentelor ce se 
vor organiza și a proiectului în totalitate. 

Activitatile care vor face obiectul prezentului parteneriat se vor desfasura pe o perioada de 36 
luni. 
 



5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii: 

ACTIVITATEA 1. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULARII PROIECTULUI - 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
1.1. Pregatirea, organizarea, realizarea si coordonarea de activitati ce vor fi implementate prin acest 
proiect - partenerul va participa prin persoanele desemnate cel puţin la ședințele periodice ale echipe de 
management 

ACTIVITATEA 3. PROMOVAREA ȘI VALORIFICAREA CENTRULUI MULTICULTURAL 
3.1. Activităţi educaţionale culturale și artistice cu tineri, vârstnici și restul populaţiei (cum ar fi sesiuni de 
instruire organizate pe teme legate de multiculturalitate) 
3.2. Promovarea înţelegerii importanței protejării monumentelor 
3.3. Organizarea de evenimente culturale, cum ar fi un festival cultural, o expoziţie sau alte evenimente 
culturale similare: ateliere creative în domenii precum muzică, teatru, coregrafie, design vestimentar, 
foto-video și arte vizuale 
3.4. Realizarea şi implementarea unui plan de valorificare a monumentului istoric și a noului centru 
multicultural ce va funcţiona în interiorul acestuia 

ACTIVITATEA 4. PUBLICITATEA PROIECTULUI 
4.1. Organizarea de conferinţe de presă periodice (minim 2 conferinţe la lansarea și finalizarea proiectului) 
- partenerul va participa la toate evenimentele de promovare a proiectului 
4.2 Realizarea de materiale cu scop publicitar: pliante, broșuri, Indicatoare rutiere (vor fi prevăzute de-a 
lungul traseului de acces în așa fel încât să permită o bună orientare în spaţiu a vizitatorului precum și 
informarea prealabilă a acestuia) si info-panouri (panourile info vor fi amplasate la intrarea în incintă şi 
vor cuprinde un scurt istoric al monumentului precum şi un plan al acestuia) - partenerul va propune 
grafica pentru pliante și/sau broşuri 
4.3. Realizarea de spoturi video și audio pentru promovarea centrului multicultural, a evenimentelor ce 
se vor organiza și a proiectului în totalitate - partenerul va propune textul și/sau imaginile necesare 
realizării materialelor. 

Aceste activități descrise mai sus nu sunt si cumulative, pot fi modificate și în funcție de dorința 
beneficiarului de a implica partenerul de proiect sau de disponibilitatea partenerului la realizarea acestor 
activitati. 

 

6. Valoarea proiectului 
Valoare maximă eligibilă a proiectului nu poate depăși echivalentul în lei a maxim 2.000.000,00 euro. 

 

7. Depunerea documentelor 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic închis cu 
menţiunea: "Pentru selecţia de partener pentru Programul RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea 
monumentelor istorice”, în atenţia domnului Consilier Nasta Dan, la registratura Primariei Orașului Băile 
Herculane, str. Mihai Eminescu nr.10. Dosarul se depune în format letric intr-un exemplar original si in 
format electronic (CD/DVD - 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul dosarului de candidatura). 
Documentele se vor depune într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau înlocuirea 
acestora. Anexele utilizate de solicitanți vor fi disponibile pe site-ul primpăriei la momentul lansării 
apelului de selecţie (format editabil). 
Anexele se vor redacta pe calculator, în limba română. Documentele obligatorii de anexat la momentul 
depunerii cererii de finanţare vor fi cele precizate în modelul-cadru și în fișa măsurii. 
Completarea anexelor se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard de către 
solicitant (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 
specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului. Dosarul de candidatură va cuprinde în mod 
obligatoriu Opis în care este redat titlul documentelor și paginile la care se găsesc acestea. Pagina opis va 
fi pagina cu numărul 0 a Dosarului de candidatură. Dosarul trebuie completat într-un mod clar și coerent 
pentru a înlesni procesul de evaluare a acestuia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare 
şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 
implementarea acestuia și în ce măsură partenerul contribuie la realizarea proiectului. 



După întocmirea tuturor anexelor și documentelor suport solicitate, reprezentantul legal/persoana 
împuternicită va aplica semnătura și ștampila (EVENTUAL) pe documente. 
 
 

8. Evaluarea candidatilor 
 
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la 
sediul Primăriei Orașului Băile Herculane: 

 Formular 1 - Scrisoarea de intenţie¹ 

 Formular 2 - Fişa partenerului² 

 Formular 3 - Declaraţia de eligibilitate a reprezentantului legal prin care candidatul declară că 
respectă regulile programului de finanțare RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea 
monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021³ 

 Formular 4 - Declaraţie de angajament prin care candidatul își asumă că va depune toate 
diligențele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de 
implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării; 

 Formular 5 - Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări prin care candidatul declară că 
activităţile la care va participa nu au mai fost finanţate parţial sau integral în ultimele 36 de luni 
din fonduri publice; 

 Formular 6 - Lista resurselor materiale deţinute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului 

 Formular 7 - Lista resurselor umane deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului 

 Formular 8 - Notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului 
În Scrisoarea de intenţie și în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate a 

proiectului pentru care dispun resursele materiale şi umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a 
acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru 
obţinerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă 
proiectului. 

Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe propria 
răspundere în Scrisoarea de intenţie și Fişa partenerului, după cum urmează: 

a. Statutul organizaţiei /actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate 
prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform 
cu temele si activităţile la care dorește să fie partener 

b. Contract de finanțare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puțin 6 luni în domeniul 
activităților proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat /implementează, este/a 
fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri 
nerambursabile. 

c. Situaţiile financiar - contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte 
veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect. 

d. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
locale; 

e. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din 
punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situațiile în 
care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni; 

f. Fisele de post si CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat în 
proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care persoana este propusă în proiect 
şi trebuie să fie datat și semnat de către aceasta. 

 



Candidaţii vor depune la registratura/secretariatul Primariei Băile Herculane, Strada Mihai 
Eminescu nr.10, documentaţia solicitată, începând de la data publicării prezentului anunţ,  până la data 
de 01 noiembrie 2019 ora 13.00 
 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată si în 
termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură și ștampilă), după caz. 
 

9. Reguli generale privind partenerii 
(conform GHIDULUI SOLICITANTULUI, APEL Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice) 

Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii: 
 are calitatea de persoană juridică înregistrată în România sau în unul dintre statele donatoare, 

respectiv are personalitate juridică; 
 se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

o A. Parteneri de proiect din România: 
 organizaţie neguvernamentală, care: 

 Este ONG în sensul definiţiei de la secțiunea 5 a prezentului Ghid 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 
și fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și 

 a fost înființată în urmă cu cel puţin 2 ani'5 (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 activităţile 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) și 

 a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani”? (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 si relevant/-e 
din perspectiva activitatilor derulate de partener in cadrul proiectului 
este/sunt inscris/-e în obiectul de activitate al societăţii la data depunerii 
proiectului (conform certificatului constatator ORC); 
 

 societate cooperativă, care: 

 este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și 
funcționarea cooperaţiei (republicată), cu modificările și completările 
ulterioare și 
 

 
1 Acest document se prezintă in original 
2 Acest document se prezintă în original 
3 Acest document se prezintă în original 
4 Acest document se prezintă în original 
5 Acest document se prezintă în original 



6 Acest document se prezintă în original 
7 Acest document se prezintă în original 
8 Acest document se prezintă în original 
9 Acest document se prezintă în copie, semnat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal  
10 Acest document se prezintă în copie, semnat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal  
11 Acest document se prezintă în copie, semnat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal 
12 Acest document se prezintă în original 
13 Acest document se prezintă în original 
14 Acest document se prezintă în original 
15 Calculul termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 
16 Fiecare partener de proiect din România de tip IMM va completa „Declaraţia privind tipul și categoria 
întreprinderii”. 
17 CalculuL termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

 
 
 

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

 a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani (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 activităţilor derulate de partener în cadrul proiectului 
este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii 
proiectului (conform certificatului constatator ORC); 

 
Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă. 
Pe baza documentaţiei depuse de candidați, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica 
calificarea candidaţilor conform Anexei_1_GRILA_EVALUARE_ETAPA_DE_CALIFICARE_A 
CANDIDAŢILOR.           
 
Pentru această etapă NU se vor cere clarificări! 
 
Candidatii declarati admiși în etapa de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi 
GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR (Anexa 2). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 
conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de 
puncte. Vor fi declaraţi respinși candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. 
Dacă este cazul, comisia de evaluare va solicita beneficiarului 1 singură dată clarificări referitoare la 
îndeplinirea criteriilor. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze /modifice datele 
iniţiale ale dosarului depus. 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

1. În cazul în care documentele depuse conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu 
de eligibilitate; 

2. În cazul în care există informaţii contradictorii în interiorul documentelor, ori, faţă de cele 
menţionate în Fişa partenerului 

În cazul solicitării unor informaţii suplimentare, termenul pentru evaluarea dosarelor de candidatură se 
suspendă până la primirea acestora, însă nu mai mult de 3 zile lucrătoare. 
Procesul de evaluare se finalizează după analizarea dosarului de candidatură pe baza informaţiilor 
disponibile și informarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării. 
Dintre candidaţii declaraţi admişi se va selecta candidatul cu punctajul cel mai mare. În cazul în care există 
egalitate de punctaj, diferenţierea se va realiza în funcţie de numărul de activități asumate, iar dacă 
situaţia de egalitate persistă, va fi aplicat criteriul capacității financiare a solicitantului. 
 

10.  Rezultatul procedurii 
 



Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 5 zile 
lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în 
anunţul de selecție și informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admiși și respinşi şi 
 
 
18 Fiecare partener de proiect din România de tip IMM va completa „Declaraţia privind tipul și categoria întreprinderii”. 
19 Caiculut termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

 
punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de 
contact furnizate în Fişa partenerului. 
 

11.  Soluţionarea contestaţiilor 

În situaţia în care, ca urmare a desfășurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulțumiți de 
rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceștia pot formula contestaţii, în termen de 1 zi lucrătoare 
de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

Contestaţiile depuse vor fi soluționate cu celeritate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
înregistrării acestora. 

În urma analizării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare e Constestaţiilor va emite un Raport 
privind rezultatul procedurii de soluționare a constestaţiilor, datat și semnat de către toți membrii 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către 
reprezentantul legal al entității finanțate din fonduri publice aplicante și se va publica rezultatului final al 
procedurii de selecţie. 

Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul institutiei şi prin afişarea 
la avizierul institutiei în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data soluționării acestora. 
 

12.  Informatii suplimentare 

Informaţii suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel. +40 255 560439, e-mail: 
primbh@yahoo.com, persoane de contact: Nasta Dan – Coordonator proiecte 
Calendarul procedurii de selecție: 

Depunere documentatie 01 noiembrie 2019, ora 13 – termen limita 

Evaluare documentatie 01 – 04 noiembrie 2019 

Anunt candidati admisi 04 noiembrie 2019 

Depunere contestatii 05 noiembrie – termen limita 

Solutionare contestatii 05 - 06 noiembrie 2019 

Afisare rezultat final 06 noiembrie 2019 

 
 
Anexe: 
Orașul Băile Herculane va utiliza următoarele documente în cadrul procedurii de selecţie a partenerilor: 

 Anunț cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor; 

 Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR; 

 Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR; 

 Anexa 3 - Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor; 

 Anexa 4. Declaratie confidentialitate; 

 Anexa 5 - Declaratie conflict de interese; 

 Anexa 6 - Scrisoare solicitare de clarificari; 

 Anexa 7 - Raportul privind rezultatul procedurii de selecţie; 

 Anexa 8 - Adresa de acceptare a partenerilor; 

 Anexa 9 – Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie; 

 Anexa 10 - Declaratie necontestare rezultat metodologie de selecție; 

 Anexa 11 - Raport contestatii detaliat; 

 Anexa 12 - Decizie Comisie Contestatii; 

 Anexa 13 - Notificare rezultat selectie final 



 Anexa 14 - Metodologie privind selecția partenerilor, entităţi private în cadrul proiectelor 
implementate prin Programul RO-Cultura, Apel „Restaurarea și revitalizarea monumentelor 
istorice”, program finanţat prin Granturi SEE 2014-2021  

 
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depunela 
sediul Primăriei Orașului Băile Herculane:  

 Formular 1 - Scrisoarea de intenţie 

 Formular 2 - Fişa partenerului 

 Formular 3 - Declaraţia de eligibilitate a reprezentantului legal prin care candidatul declară că 
respectă regulile programului de finanţare RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea 
monumentelor istorice”, program finanţat prin Granturi SEE 2014-2021 

  Formular 4 - Declaraţie de angajament prin care candidatul îşi asumă că va depune toate 
diligenţele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de 
implementare a proiectului şi susținerea cofinanţării 

 Formular 5 - Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări prin care candidatul declară că 
activităţile la care va participa nu au mai fost finanțate partial sau integral in ultimele 36 de luni 
din fonduri publice; 

 Formular 6 - Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului 

  Formular 7 -  Lista resurselor umane deţinute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului 

 Formular 8 - Notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului 

 
 

 

Primar,  

MICLĂU CRISTIAN 
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