
ANUNȚ SELECȚIE PARTENER ÎN CADRUL PROGRAMULUI RO-CULTURA,

parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, 
Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice,

Titlul proiectului: ”RESTAURAREA, REVITALIZAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A
MONUMENTULUI ISTORIC DE PE B-DUL 21 DECEMBRIE NR. 106 DIN CLUJ-NAPOCA-

PAVILIONUL B, ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL”

În conformitate cu prevederile:
• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 
2014-2021,
• Ordinului nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-
2021, 

Municipiul Cluj-Napoca anunţă intenţia de a selecta un partener de tip organizație 
neguvernamentală sau societate comercială/societate cooperativa de tip IMM, înregistrată ca 
persoană juridică în Romania, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru 
implementarea  proiectului ”RESTAURAREA, REVITALIZAREA ȘI VALORIFICAREA 
DURABILĂ A MONUMENTULUI ISTORIC DE PE B-DUL 21 DECEMBRIE NR. 106 DIN 
CLUJ-NAPOCA- PAVILIONUL B, ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL”, 
potrivit condiţiilor de mai jos.

Proiectul va fi depus spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA, apelul 
de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Documentele apelului de proiecte pot 
fi consultate la adresa: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1 

Selecția partenerului are la bază următoarele principii:

 Transparența

 Nediscriminarea

 Tratamentul egal

1. Informaţii generale

Programul RO-CULTURA este parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 
European (SEE) 2014-2021. 

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. 

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


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 
05.06.2018. 

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. 

Obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale 
prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 

Necesitatea restaurării și conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare este 
corelată cu potențialul patrimoniului cultural de a genera o dezvoltare economică și socială durabilă. 
Apelul de proiecte 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. Se va pune accent nu numai pe restaurarea clădirilor 
culturale, ci și pe valorificarea acestora cu scopul ocupării forței de muncă, implicării indivizilor în 
acțiuni care promovează diversitatea culturală, dar și pentru a atrage noi forme de turism cultural. 

2. Obiectivul proiectului

Proiectul „Restaurarea, revitalizarea și valorificarea durabilă a monumentului istoric de pe b-dul 21 
decembrie nr. 106 din Cluj-Napoca -pavilionul B, în vederea realizării unui centru cultural” vizează 
restaurarea și revitalizarea monumentului istoric, precum și îmbunătățirea managementului 
patrimoniului cultural.

3. Principalele activități ale proiectului

3.1. Restaurarea monumentului istoric de pe b-dul 21 decembrie nr. 106 din Cluj-Napoca -pavilionul 
B, în vederea realizării unui centru cultural;

3.2 Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate prin implementarea planului de 
valorificare a monumentului istoric;

3.3 Activități de instruire formală și non-formală;

Proiectul presupune reconversia vechilor barăci militare din zona pericentrală a Clujului într-un 
centru cultural multifuncțional;

Proiectul de reconversie vizează amenajarea de spații cu următoarele funcțiuni: spații de expunere, 
săli de evenimente culturale, ateliere pentru artiști, studiouri pentru rezidențe artistice, co-work pentru
lucrători culturali, bibliotecă, sală educațională pentru mediere culturală, cafenea, spații 
administrative (nu mai mult de 20% din spațiul total);

Proiectul de reconversie este completat de un program consistent de activități ce vor fi definitivate în 
planul de valorificare: promovarea patrimoniului, educație culturală și artistică, creație artistică 
(rezidențe), evenimente culturale, mobilitatea artiștilor, noi produse și servicii culturale, inițiative 
antreprenoriale în sectorul cultural, instruire formală și non-formală pentru persoanele recrutate. 

Durata proiectului este de maxim 48 de luni.

4. Activitatile în care va fi implicat partenerul



Partenerul va fi implicat în activitatea 3.2 Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate 
prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric 

5. Valoarea proiectului

Bugetul estimativ al proiectului este de circa 2.000.000 euro. Apelul de proiecte intră sub incidența 
normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat. Ajutorul de stat se acordă sub 
formă de sprijin financiar nerambursabil. Rata sprijinului nerambursabil este de maxim 80% din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului.

6. Condiții de eligibilitate ale partenerului

6.1 CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE

Condițiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească partenerul din Romania pentru a fi selectat în 
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, 
precum și criteriile de eligibilitate sunt prevazute în Ghidul solicitantului pentru Apelul Restaurarea și
revitalizarea monumentelor istorice, cap. 7.2 Eligibilitatea partenerilor din proiect, disponibil la 
adresa https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1 

6.2 CONDIȚII SPECIFICE DE ELIGIBILITATE

- Organizaţia a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani (faţă de data limită de lansare a apelului de 
proiecte) - condiţie eliminatorie.
- Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din sfera protejării, conservării, cercetării şi 
valorificării patrimoniului cultural, dovedită prin participarea în alte proiecte culturale, de 
cercetare/dezvoltare şi/sau publicaţii ştiinţifice;
SAU
- Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din categoria punerii în valoare a patrimoniului 
cultural prin activităţi de artă contemporană, dovedită prin participarea în alte proiecte culturale, 
artistice şi/sau de cercetare/dezvoltare.

7. Calendarul procedurii de selecţie

Data limită de depunere a dosarului de înscriere: 25.09.2019
Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până la data de: 23.09.2019
Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim 1 zi
lucrătoare, fără a depăşi data de: 24.09.2019
Data emiterii raportului procedurii de selecţie: 26.09.2019
Data transmiterii adresei de acceptare a partenerilor: 26.09.2019
Data publicării anunţului cu privire la rezultatul final al procedurii de selecţie: 27.09.2019

8. Modalităţi de transmitere a propunerilor

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor transmite prin poştă 
sau vor depune direct în plic sigilat cu menţiunea „Participare selecţie partener privat în 
proiectul„Restaurarea, revitalizarea și valorificarea durabilă a monumentului istoric de pe b-dul 21 
decembrie nr. 106 din Cluj-Napoca -pavilionul B, în vederea realizării unui centru cultural” , la 
Registratura Municipiul Cluj-Napoca de pe Str. Moților, nr. 3-5, Cluj-Napoca, următoarele 
documente:

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


a. Scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener, care va cuprinde descrierea activităților în care
dorește să se implice și prezentarea acțiunilor propuse în cadrul acestor activități;
b. Fişa partenerului - care va cuprinde date despre organizație, inclusiv date de contact, tipul 
organizației, activități autorizate, experiența organizației în domeniul specific vizat de proiect;
c. CV-urile persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS;
d. Raportul de activitate pe anii 2018 şi 2017 (copie, semnat şi certificat conform cu originalul);
e. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de 
activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect (copie, semnat şi certificat 
conform cu originalul);
f. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.
g. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, semnat 
şi certificat conform cu originalul);
h.  Declarație pe propria raspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în 
ghidul solicitantului, capitolul 7.2

Candidatul va menţiona în  Scrisoarea de intentie activităţile cadru ale proiectului în care 
doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va 
furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea 
aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea 
obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea 
adusă proiectului.

Activitățile propuse și rezultatele acestora trebuie corelate cu obiectivele proiectului și subsumate  
activității 3.2 Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate prin implementarea planului
de valorificare a monumentului istoric, așa cum este descrisă în prezentul anunț de selecție de 
partener și în ghidul solicitantului (condiție de eligibilitate)

Candidatul care va fi selectat ca partener, va prezenta toate documentele prin care să facă dovada 
veridicității celor declarate pe propria răspundere, conform capitolului 10 din Ghidul solicitantului.

9.Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi 
în termenul stabilit prin prezentul anunțţ̦, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), 
după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

10. Grilă de evaluare și selectie a partenerilor

Nr. 
crt.

Criterii de evaluare Punctaj maxim

1 Contribuția partenerului la activitățile proiectului - Numărul de 
activități principale în care partenerul dorește să se implice 

1 activitate –10 puncte

2 activități – 20 puncte

70 puncte



3 activități – 30 puncte

4 activități – 40 puncte 

5 activitati – 50 puncte

6 activitati – 60 puncte

7 activitati sau mai multe – 70 puncte

2 Număr de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat 
(dovedită prin CV) propuși pentru activitățile proiectului

minim 2 experți- 10 puncte

3-4 experți- 20 puncte

mai mult de 4 experți – 30 puncte

30 puncte

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare și selecție 
prezentate mai sus. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei, urmând să fie declarată 
câștigătoare propunerea care întrunește cel mai bun punctaj. 

11. Rezultatul selecției

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 27.09.2019 pe site-ul municipiului Cluj-Napoca, 
disponibil la adresa www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea administrație/informații publice/ 
anunțuri.

12.Solutionarea contestațiilor

Participanții care nu au fost selectați ca partener în cadrul proiectului ce face obiectul Anunțului de 
selecție pot depune contestație, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatului, care se va 
soluționa în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Contestațiile 
vor fi depuse la Registratura Municipiul Cluj-Napoca de pe Str. Moților, nr. 3-5, Cluj-Napoca.

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la numărul de telefon 
0264.596030 interior 4630 sau 4637. 

Eventualele solicitări de clarificări se transmit pe adresa de email: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

http://www.primariaclujnapoca.ro/
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