Nr. înr.: 9422/20.09.2019

Raport de evaluare a dosarelor depuse pentru selecţia de parteneri privaţi în cadrul
Programului RO-CULTURA, Apelul Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice,
Granturile SEE 2014 – 2021
Proiectul “Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de
activitati si resurse regionale (C.A.R.R.)”

Obiectivele proiectului:
Proiectul vizează restaurarea monumentului istoric Casa Artelor şi revitalizarea acestuia printrun program de formare a meşteşugarilor şi un program educaţional.
Durata estimată de realizare a proiectului:
Maxim 42 de luni (data estimată de începere a proiectului: iulie – august 2020).
Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: 2.500.000 euro
Procedura de selecţie a partenerului s-a derulat prin parcurgerea următoarelor etape:
- Publicarea aunţului de selecţie cu titlul „Anunţ de selecţie parteneri privaţi în cadrul Programului
RO-CULTURA. APELUL Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Granturile SEE
2014 - 2021” pe site-ul Complexului Naţional Muzeal ASTRA (https://muzeulastra.ro/anuntselectie-parteneri-privati-in-cadrul-programului-ro-cultura/). Anunţul, cu numărul de înregistrare
9.063/11.09.2019, a fost lansat la data de 11.09.2019.
- Oferirea de răspunsuri şi clarificări cu privire la procedura de selecţie a partenerului în perioada
11.09.2019 – 16-09.2019.
- Evaluarea documentelor de către comisia de evaluare, constituită în baza deciziei nr.
76/16.09.2019, întrunită astăzi, 20.09.2019, ora 14:00.
Comisia a luat act despre faptul că, în conformitate cu anunţul de selecţie, dosarele trebuiau
depuse de către organizaţiile interesate să participe la selecţie, cuprinzând toate documentele şi
informaţiile solicitate, cu menţiunea “Pentru selecţia de partener în cadrul proiectului
Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activitati si resurse
regionale (C.A.R.R.)”, la secretariatul Muzeului ASTRA din Piaţa Mică, nr. 11, Sibiu până la data
de 19 septembrie 2019, ora 15:00.
Până la termenul stabilit, a fost depus un dosar de candidatură la sediul instituţiei de către
Future Capital S.R.L., înregistrat cu nr. 9.406/19.09.2019.

O altă entitate - Asociația Moara de hârtie - a trimis o serie de documente via e-mail, fără
a respecta procedura de depunere a candidaturilor descrisă în anunțul de selecție. Din acest motiv,
candidatura respectivă nu a putut fi luată în considerare.
În prima etapă, au fost verificate documentele solicitate pentru confirmarea respectării
condiţiilor de eligibilitate şi a caracteristicilor de natură tehnică. Dosarul a fost declarat admis,
entitatea fiind eligibilă conform criteriilor menţionate la punctul 3 al anunţului de selecţie şi
prezentând toate documentele justificative solicitate la punctul 4 al aceluiaşi anunţ, cu respectarea
formatului anexelor propuse.
În etapa de evaluare a dosarului, comisia a urmărit criteriile din Grila de evaluare şi selecţie
a participanţilor (Anexa 3 a anunţului de selecţie).
În urma evaluării dosarului depus, rezultatul este următorul:
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Astfel, s-a întocmit prezentul raport de evaluare a dosarelor depuse pentru selecţia de
parteneri privaţi în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul Restaurarea şi revitalizarea
monumentelor istorice, Granturile SEE 2014 – 2021, pentru proiectul “Restaurarea si revitalizarea
monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activitati si resurse regionale (C.A.R.R.)”
Faptul că entitatea de drept privat Future Capital S.R.L. a fost selectată conform procedurii
de selecţie nu crează nicio obligaţie pentru Complexul Naţional Muzeal ASTRA în situaţia în care
proiectul nu va fi selectat pentru finanţare.
Complexul Naţional Muzeal ASTRA îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport
suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea şi semnarea acordului de parteneriat.
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