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ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI
în cadrul Programului RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic
European (SEE) 2014-2021,
APEL- Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)
Aplicant: Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești
Titlul proiectului: VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate
În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017
privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul
Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, în calitate de promotor de proiect anunţă organizarea unei
proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea
implementării proiectului cu titlul „VIRTUAL CONCERT HALL - spațiu pentru unitate în diversitate”, care va fi
depus pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul programului RO-CULTURA – Apelul 3
„Consolidarea antreprenpriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”.
1. Informaţii privind programul şi apelul de proiecte (conform Ghidului de finanţare):
Programul RO-CULTURA este parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
2014-2021 şi 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 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.
Obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 sunt reducerea disparităţilor economice şi sociale din
Spaţiul Economic European şi întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România, iar obiectivul
Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală,
antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității
culturale și consolidarea dialogului intercultural. Cooperarea culturală este încurajată cu scopul de a ajunge la o
mai bună înțelegere reciprocă între oameni și incluziune socială și de asemenea, pentru a implica indivizii în
cultură și evenimente artistice.
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și Criteriile de eligibilitate
sunt specificate în Ghidul Solicitantului APEL 3 – Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea
Audienței și a Publicului, cap. 7.2, cu informații disponibile pe site-ul https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-lacultura/apel-2122-s3.
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.
2. Informaţii privind proiectul „VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate”
2.1. Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constiuie dezvoltarea unei platforme virtuale pe care Filarmonica ”Paul
Constantinescu” din Ploiești a înființat-o pentru a îmbunătăți accesul la cultură a mai multor categorii de
public, consolidarea antreprenoriatul cultural, dezvoltarea publicului și la reducerea disparitatilor economice si
sociale din Spatiul Economic European.
2.2 Scopul cererii de finanțare
Scopul cererii de finanțare constă în dezvoltarea platformei virtuale VIRTUAL CONCERT HALL prin
care Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești vrea să pună la dispoziția publicului mai multe categorii
de producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite de oriunde: concerte simfonice, concerte de folclor,
recitaluri, concerte și festivaluri de jazz, concerte din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclassuri) conferințe, documentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a popoarelor, vizând creșterea
conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală.
2.3 Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Introducerea digititalizării în actul de cultură pentru o mai buna promovarea a creației artistice pe plan
național și internațional prin intermediul unei platforme virtuale.
2. Dezvoltarea audienței și a publicului prin organizarea unor evenimente culturale diverse și inovatoare la
care vor participa artiști profesioniști și amatori români, străini și din cadrul minorităților;
3. Imbunătătirea competentelor profesionale dezvoltate la locul de muncă pentru cel puțin 4 persoane prin
participarea la cursuri diversificate;

2.4 Durata estimată de realizare a proiectului:
Maxim 18 luni (data de începere a proiectului: iunie 2022)
2.5. Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: 200.000 euro
2.6 Activităţile planificate în cadrul proiectului:
ACTIVITATEA 1: Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului - managementul proiectului
ACTIVITATEA 2: Organizarea de concerte, spectacole, concerte educative, festivaluri, expoziții,
workshop-uri. Lansarea de DVD-uri / Vynil USB-uri
Scopul acestei activități este organizarea de concerte de muzică clasică și contemporană, festivaluri de muzică
jazz și folclor, masterclass-uri, workshop-uri, concerte educative, expoziții, pentru dezvoltarea audienței și a
publicului prin diversificarea ofertei culturale precum atragerea partenerilor în proiectele filarmonicii pentru
dezvoltarea cooperării culturale și de a inregistra o parte din aceste evenimente pe suport electonic.
ACTIVITATEA 3: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea platformei VIRTUAL CONCERT HALL
Scopul acestei activități este dezvoltarea platformei VIRTUAL CONCERT HALL, înființată de Filarmonica „Paul
Constantinescu” Ploiești, pentru prezentarea prin intermediul acesteia a producțiilor culturale ale filarmonicii și a
partenerilor de proiecte în vederea creșterii accesibilității publicului larg la cultura. Se urmărește promovarea
acestei platforme virtuale prin resurse proprii dar și cu ajutorul partenerilor.
ACTIVITATEA
proiectului.
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2.7 Activităţile în care va fi implicat partenerul selectat în urma prezentei Proceduri de selecţie:
Activitatea 1:
Pregatirea, organizarea, realizarea si coordonarea de activitati ce vor fi implementate prin acest proiect
- partenerul va participa prin persoanele desemnate la ședințele periodice ale echipei de management.
Partenerul va participa la mediatizarea proiectului.
Activitatea 2:
- Organizarea de activități culturale în concordanța cu specificul proiectului pe toată perioada implementării
acestuia. Partenerul se va implica prin participarea cu programe de tip: concerte de muzică clasică, jazz, folclor,
dansuri populare la unele dintre spectacolele organizate de promotorul de proiect, expoziții de costume populare,
workshop-uri de prezentare a comunităților minorităților din România (dans, tradiții, costume, arta culinara etc.)

- Organizarea de proiecte educative, masterclass-uri, workshop-uri pe toată perioada implementării proiectului.
Partenerul se va implica prin participarea cu programe culturale cu scop educativ pentru diferite categorii de
public.
- Participarea partenerului de proiect la proiecte culturale organizate de promotor în cadrul proiectului (schimb
de experiență, dezvoltarea publicului).
Activitatea 3:
- Expunerea on-line a producțiilor artistice ale promotorului și a partenerilor - partenerul va transmite
înregistrarile evenimentelor la care va participa promotorul de proiect pentru a fi expuse publicului pe platforma
„Virtual Concert Hall”;
- Informarea permanentă prin toate căile de comunicare a platformei platforma „Virtual Concert Hall” atât de
către promotor cât și de parteneri - partenerul va mediatiza prin toate canalele posibile platforma „Virtual Concert
Hall”;
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 activități.
3. Criterii de eligibilitate a partenerului de proiect (conform Ghidului de finanţare):
Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
- are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
- se încadrează în una dintre următoarele categorii: orice entitate publică sau privată, comercială sau
necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din Ghidul de
finanțare, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în
sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform
documentelor statutare/ constitutive/ de înființare;
- nu se află în niciuna din situațiile descrise în Ghidul solicitantului la punctul 7.2.1 lit c.
- nu este partid politic, instituție religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma
de organizare;
- este activ implicat în și contribuie la implementarea proiectului;
- 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;
- dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce îi revine din costurile eligibile ale
proiectului, dacă este cazul;
- 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;

- nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile
pentru implementarea proiectului depus (identitate de obiective, rezultate, activități etc.) sau a unor
activități aferente proiectului;
- își asumă obligația de a informa imediat furnizorul 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.
4. Documente justificative solicitate:
- Scrisoare de intenție (Anexa 1);
- Fişa partenerului (Anexa 2);
- CV-urile în format EUROPASS ale persoanelor propuse pentru implicarea în proiect;
- Următoarele documente:
 în cazul partenerilor de proiect din România de tip organizație neguvernamentală:
 actul constitutiv și statutul persoanei juridice fără scop patrimonial, însoțite de toate
modificările la zi, unde este cazul sau în varianta actualizată/ consolidată la zi;
 extras din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor/ Registrul naţional al persoanelor
juridice fără scop patrimonial care prezintă starea la zi a organizației;
 certificatul de înregistrare fiscală;
 în cazul partenerilor de proiect din România de tip societate sau societate cooperativă:
 act constitutiv sau contractul de societate și statutul ori actul constitutiv, după caz, însoțite
de toate modificările la zi, unde este cazul sau documentele statutare/ constitutive/ de
înființare în varianta actualizată/ consolidată la zi;
 certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare;
 certificatul constatator1 care prezintă starea la zi a societății și cuprinde următoarele
informații: denumirea (firma), emblema, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul
unic de înregistrare, identificator unic la nivel european, starea firmei, forma juridică, sediul
social/profesional, durata de funcționare, obiectul de activitate - domeniul și activitatea
principală, capitalul social (subscris și vărsat), numărul şi valoarea părților sociale, asociații,
datele de identificare, numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său,
participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societățile cu răspundere limitată,
în comandită simplă sau în nume colectiv), administratorii/ membrii consiliului de
administrație și directorii (în sistemul unitar)/ membrii consiliului de supraveghere şi membrii
directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare și durata mandatului cu puterile
conferite, cenzorii/ auditorii financiari, sediile secundare, activități și sedii autorizate,
indicatorii din situațiile financiare anuale, alte mențiuni referitoare la măsuri asiguratorii și
condamnări penale.
Notă: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe şi formatul anexelor propuse va fi respinsă.
A nu se confunda cu certificatele constatatoare emise în baza prevederilor art. 171 alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz, din
Legea nr. 359/2004 care atestă înregistrarea declarațiilor-tip pe propria răspundere.
1

5. Evaluarea participanţilor:
Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor trece în etapa de evaluare.
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se va face conform grilelor de evaluare – Anexa 3 (Grilele
de evaluare şi selecţie a participanţilor). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Va fi declarat
admis candidatul care obţine punctajul cel mai mare, dar nu mai mic de 70 de puncte.
6. Depunerea documentelor:
Organizaţiile interesate să participe la prezenta selecţie vor depune in plic închis dosarul cuprinzând toate
informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener în cadrul proiectului „VIRTUAL CONCERT
HALL - spațiu pentru unitate în diversitate” la secretariatul la secretariatul Filarmonicii „Paul Constantinescu”
Ploiești, str. Anton Pann, nr.5, Ploiești 107071, până la data de 30 iulie 2021, ora 15:00. Persoană de contact:
Luminița Avram, e-mail organizare@filarmonicaploiesti.eu
7. Rezultatul procedurii:
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești (www.
https://filarmonicaploiesti.ro/printr-un comunicat care va conţine informaţiile privind punctajul obţinut de fiecare
candidat în parte, iar partenerul selectat va fi contactat direct).
Faptul că o entitate/organizaţie a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri nu creează nicio
obligaţie pentru promotorul de proiect – Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești în situaţia în care cererea de
finanţare depusă nu este selectată pentru finanţare. Toate activităţile derulate în timpul elaborării Dosarului
cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau orice altă natură, pentru niciuna
dintre părţi. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii şi documente
suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea Acordului de Parteneriat.











8. Soluţionarea contestaţiilor:
Candidaţii participanţi la prezenta selecţie de parteneri care nu au fost selectaţi de promotorul de proiect ca
parteneri pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune contestaţii în termen de maxim 2
zile lucratoare de la data publicării rezultatelor pe site-ul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești. Acestea vor
fi soluţionate de Comisia de contestaţii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiilor.
9. Calendarul procedurii de selecție:
Publicarea anunțului privind intenția de selecție a partenerului de drept privat: 16 iulie 2021
Depunerea dosarelor de candidatură: 17 iulie 2021- 30 iulie 2021, ora 15:00
Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 19 iulie 2021- 28 iulie 2021, ora 11.00
Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: maxim 2 zile
lucrătoare de la primirea solicitării.
Evaluarea dosarelor de candidatură de către comisia de selecție: 4 august 2021
Publicarea rezultatului selecției partenerului: 5 august 2021
Contestații: 6 – 7 august 2021
Analiza contestațiilor: 9 august 2021
Publicare rezultate finale: 10 august 2021

Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare de intenție
Anexa 2 – Fișa partenerului
Anexa 3 – Grile de evaluare
Notă 1: Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești își rezervă dreptul de a cere informații și/sau documente
suplimentare candidaților.
Notă 2: Pentru informaţii suplimentare privind programul, poate fi consultat Ghidul de finanţare al
apelului „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului” (sesiunea 3), disponibil
pe site-ul RO-CULTURA.

Director
Vlad Mateescu

