
ANEXA

REGULAMENT DE SELECŢIE
A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR

FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE

1. SCOPUL

1.1.  Regulamentul  este  întocmit  în  scopul  prezentării  procedurii  de  selecţie  a
partenerilor privaţi într-un proiect finanţat din surse extrabugetare pentru care Muzeul
de Istorie „Paul Paltanea” Galati aplică în calitate de Beneficiar.

1.2. Prin prezentul regulament se urmăreşte asigurarea unui circuit eficient, operativ
şi  transparent  al  documentelor,  termenele  avute  la  dispoziţie  pentru  aplicarea
procedurii de selecţie şi modalităţile de stabilire a  persoanelor responsabile. Acesta
asigură şanse egale tuturor operatorilor interesaţi să aplice în parteneriat cu Muzeul
de Istorie „Paul Paltanea” Galati, în accesarea fondurilor nerambursabile din surse
extrabugetare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Regulamentul se aplică în cadrul activităţii de selecţie a partenerilor privaţi (în
continuare parteneri) în proiecte pentru care Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati
aplică în calitate de Beneficiar, în condiţiile în care această procedură este solicitată
în mod expres de către legislaţia în vigoare sau de către finanţator.

2.2. Regulamentul va fi aplicat în cadrul procedurii de selecţie a partenerilor privaţi
(români sau străini) care vor elabora şi implementa alături de Muzeul de Istorie „Paul
Paltanea” Galati un proiect finanţat din surse extrabugetare. 

2.3.  Procedura  prevăzută  de  prezentul  Regulament  va  fi  aplicată  ori  de  câte  ori
programul sau tipul de proiect o necesită.

2.4. La aplicarea regulamentului participă persoanele responsabile din cadrul Muzeul
de Istorie „Paul Paltanea” Galati, conform cu atribuţiile care le revin.

3. REGLEMENTĂRI APLICABILE 

-Ordonanta Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea i utilizarea fondurilor externeș
nerambursabile  i  a  cofinan ării  publice  na ionale,  pentru  obiectivul  „Cooperareș ț ț
teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice



-Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora
-Regulamentul nr. 232/2014 de instituire a instrumentului european de vecinătate.
-Regulamentul Comisiei Europene nr. 897/2014 de stabilire a unor dispozi ii specificeț
privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finan ate înț
temeiul Regulamentului nr. 232/2014 al Parlamentului European i al Consiliului deș
instituire a unui instrument european de vecinătate. 
-Ordonanţa  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  77/2014 privind  procedurile  naţionale  în
domeniul  ajutorului  de  stat,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii
concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prine efectul Legii nr. 20/2015
-Hotărârea de Guvern nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul 
memorandumului prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI

4.1. Informaţii generale

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri,
nu creează nicio obligaţie pentru Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati în situaţia
în  care  proiectul  depus  nu  este  selectat  pentru  finanţare.  Toate  activităţile
desfăşurate  în  timpul  elaborării  documentaţiei  aferente  proiectului  nu  fac  obiectul
niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre
părţi.

Activitatea presupune selecţia unei entităţi juridice private ce poate avea calitatea de
partener al Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati în cadrul unui proiect finanţat
din surse extrabugetare din etapa de elaborare a documentaţiei proiectului.

Principiile generale aplicabile sunt:
- legalitate;
- transparenţă;
- imparţialitate;
- profesionalism;
- operativitate;
- asigurarea egalităţii de şanse;
- confidenţialitate.

Rezultatul  urmărit  constă  în  selecţia  partenerilor  pentru  redactarea,  depunerea şi
implementarea proiectelor finanţate din surse extrabugetare.

4.2. Documente utilizate

 Decizia  Directorului  Muzeului  de  Istorie  „Paul  Paltanea”  Galati  de  numire  a
comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  de  parteneriat  şi  a  comisiei  de  soluţionare  a
contestaţiilor;

 Anunţ  cu  privire  la  intenţia  Beneficiarului  de  a  selecta  partenerul/partenerii  şi
condiţiile ce trebuie să le îndeplinească, publicat pe site-ul Muzeului de Istorie „Paul
Paltanea” Galati www.migl.ro;

 Dosarul de înscriere al operatorilor/organizaţiilor private; 
 Proces verbal privind selecţia ofertelor şi anunţul privind rezultatul selecţiei;
 Proces verbal privind rezultatele contestaţiilor şi anunţul privind rezultatul contestaţiilor;



 Raportul final cu privire la rezultatul procedurii de selecţie;
 Anunţul final privind procedura de selecţie;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi de aprobare a parteneriatului şi de asumare

a unor obligaţii ce revin Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati pentru elaborarea
şi implementarea proiectului.

4.3. Conţinutul şi rolul documentelor:

1. Decizia Directorului Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati
Directorul  Muzeului  de Istorie „Paul  Paltanea” Galati  va nominaliza prin decizie o
comisie  de  evaluare  a  ofertelor  de  parteneriat  şi  o  comisie  de  soluţionare  a
contestaţiilor. Fiecare dintre cele două comisii vor fi constituite dintr-un preşedinte şi
doi membrii.

2. Anunţul de selecţie a partenerului/partenerilor
Anunţul va cuprinde informaţii privind:

- intenţia de selectare a partenerului/partenerilor;
- informaţiile generale referitoare la proiect; 
- condiţiile  generale  şi  specifice  ce  trebuie  să  le  îndeplinească  partenerul/

partenerii; 
- documentele  ce  fac  obiectul  dosarului  de  participare  la  selecţie  pe  care

trebuie să le depună operatorul/organizaţia privată;
- termenul de solicitare a eventualelor clarificări şi termenul de răspuns precum

şi modalitatea de publicare şi comunicare a răspunsurilor la clarificări; 
- data limită de depunere a dosarului de participare la selecţie; 
- termenul şi modalitatea de depunere a contestaţiilor;
- modalitatea şi termenele de comunicare a rezultatului selecţiei;
- condiţiile de semnare a acordului de parteneriat.

3.  Dosarul  de  înscriere  al  operatorilor/organizaţiilor  private trebuie  să  cuprindă
următoarele documente:

- Scrisoarea de intenţie(Anexa 1);
- Documente care atestă statutul juridic al operatorului/organizaţiei;
- Fişa partenerului după modelul prestabilit (Anexa 2);
- Documente  ce  atestă  experienţa  relevantă  şi  capacitatea  operaţională  a

operatorului/organizaţiei;
- Declaraţia pe propria răspundere.

4. Proces verbal privind selecţia ofertelor şi anunţul privind rezultatul selecţiei
Procesul verbal întocmit de Comisia de evaluare va prezenta ofertele depuse şi va
stabili  oferta câştigătoare prin atribuirea punctajului,  conform criteriilor  cuprinse în
prezentul regulament.
Anunţul privind rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul instituţiei www.migl.ro, la
data prevăzută în anunţul de selecţie.

5.  Proces  verbal  privind  rezultatele  contestaţiilor  şi  anunţul  privind  rezultatul
contestaţiilor
Procesul verbal întocmit de Comisia de contestaţie va prezenta rezultatul obţinut în
urma analizei contestaţiiilor depuse.
Anunţul privind rezultatul contestaţiilor va fi publicat pe site-ul instituţiei www.migl.ro,
la data prevăzută în anunţul de selecţie.



6. Raportul final cu privire la rezultatul procedurii de selecţie
Comisia de evaluare a ofertelor va elabora raportul final cu privire la rezultatul 
selecţiei ce va fi transmis spre aprobare Directorului Muzeului de Istorie „Paul 
Paltanea” Galati. 

7. Anunţul final privind procedura de selecţie
Pe baza raportului final realizat se va publica pe site-ul  Muzeului  de Istorie „Paul
Paltanea” Galati www.migl.ro rezultatul procedurii de selecţie.

8. Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi de aprobare a parteneriatului şi
de asumare a unor obligaţii ce revin Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati pentru
elaborarea şi implementarea proiectului
Pe baza raportului realizat, Directorul Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati va
inainta  Consiliului  Judeţean  Galaţi,  care  va  dispune  elaborarea  unui  proiect  de
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi prin care vor fi supuse aprobării plenului ideea
de proiect, parteneriatul şi asumarea unor obligaţii ce revin Muzeului de Istorie „Paul
Paltanea” Galati în elaborarea şi implementarea proiectului de finanţare.
În funcţie de natura şi evoluţia proiectului şi de solicitările finanţatorului, vor fi supuse
ulterior  aprobării  Consiliului  şi  alte  aspecte  ce  ţin  de  implementarea  proiectului,
conform prevederilor legale.

4.4 Depunerea dosarelor de participare la selecţie

Documentele  ce  vor  fi  depuse  pentru  participarea  la  procesul  de  selecţie  al
partenerilor  privaţi  vor  fi  elaborate  în  limba  română  sau  vor  fi  traduse  de  un
traducător autorizat în limba română (după caz). Acestea  sunt:
a) Scrisoare de intenţie, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau

de împuternicitul desemnat în scris – original;
b) 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;

c) Fişa partenerului  (conform formularului  din Anexa 2) 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;

d) 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 2 - copie conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după
caz);

e) 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 ultimul an
fiscal - copie conform cu originalul/tradus de un traducător autorizat (după caz); 

f)Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de
către  acesta)  că  respectă  Regulile  generale  privind  eligibilitatea  partenerilor
menţionate in Ghidul Solicitantului si prin care îşi asumă să depună toate diligenţele
pentru  a  asigura  resursele  financiare  şi  umane  necesare  pe  toată  durata  de
implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării.

Entităţile private interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de participare
în plic închis,  cu menţiunea: “PENTRU SELECTIA DE PARTENERI ENI CBC BSB
2014-2020” la  registratura  Muzeului  de  Istorie  „Paul  Paltanea”  Galati,
secţia Lapidarium din str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2, municipiul Galaţi în termen de 3 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului.

Plicurile înregistrate vor fi transmise Preşedintelui Comisiei de evaluare a ofertelor de
parteneriat care după îndeplinirea termenului de depunere va convoca, în cel mai
scurt  timp,  membrii  comisiei  pentru a analiza ofertele  depuse,  în  conformitate cu
criteriile stabilite în prezentul Regulament.

Comisia  de  evaluare  poate  solicita  în  scris,  după  caz,  clarificări  operatorilor/
organizaţiilor private, aceştia urmând să răspundă în scris, în termen de maxim 48 de
ore.

4.5 Evaluarea şi selecţia ofertelor de parteneriat
Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii
Condiţii generale:

- oferta a fost depusă în termenul stabilit în anunţul de selecţie;

- oferta cuprinde toate documentele precizate în anunţul de selecţie;

- documentele sunt prezentate în numărul şi forma solicitată;

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

- operatorul/organizaţia  îşi  desfăşoară  activitatea/  într-un  domeniu  relevant
pentru proiectul propus.

Condiţiile specifice  referitoare la persoana juridică eligibilă pentru a fi  cooptată ca
partener vor face trimitere la:

- tipul de organizaţie ce urmează a fi selectată (statutul juridic);

- sediul social (locaţia unde este înregistrat sediul social sau punctul de lucru) în
situaţiile în care programul de finanţare conţine criterii de eligibilitate cu privire
la o arie geografică eligibilă;

- alte condiţii de eligibilitate conţinute în Ghidul Solicitantului/Regulamentul de
finanţare/Metodologia de acordare a finanţării din surse extrabugetare.

Nu pot face obiectul selectării ca partener:

- cei care au interdicţie de a aplica pe programe de finanţare nerambursabilă
sau alte program de finanţare din surse extrabugetare pentru perioada pentru
care au fost excluşi;

- cei care au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;



- cei  care  sunt  implicaţi  în  litigii  de  orice  natură  cu  autoritatea  beneficiară,
respectiv  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Paltanea”  Galati sau  cu  instituţiile  de
coordonare si/sau subordonate ale acestuia;

- cei  care sunt implicaţi  într-un potenţial  conflict  de interese sau în stare de
incompatibilitate  conform  Legii  nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru
asigurarea transparent în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi  în mediul  de afaceri,  prevenirea şi  sancţionarea corupţiei  şi  a legislaţiei
europene care reglementează incompatibilităţile.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform următoarelor
grile de evaluare:

Nr.
crt
.

CRITERII  DE  EVALUARE A CONFORMITĂŢII
ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

DA NU

1. Operatorul/organizaţia privată îndeplineşte condiţiile generale
prevăzute  în  Regulamentul  Muzeului  de  Istorie  „Paul
Paltanea” Galati de selecţie a partenerilor privaţi

2. Operatorul/organizaţia privată îndeplineşte condiţiile specifice
prevăzute  în  Regulamentul  Muzeului  de  Istorie  „Paul
Paltanea” Galati de selecţie a partenerilor privaţi şi în anunţul
de selecţie  

3. Partenerul  nu  se  încadrează  într-una  din  situaţiile  de
excludere  stipulate  în  Regulamentul  Muzeului  de  Istorie
„Paul  Paltanea”  Galati de selecţie  a partenerilor  privaţi,  în
anunţul  de  selecţie   şi  în  documentaţia  programului  de
finanţare

Marcarea  cu  „NU”  a  oricărui  criteriu  din  grila  de  evaluare  a  conformităţii
administrative şi eligibilităţii constituie motiv de respingere al ofertei de parteneriat.
Verificarea conformităţii tehnice şi financiare
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
respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.
Vor fi declaraţi câştigători participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare
de  puncte  pentru  categoria  vizată.  În  cazul  retragerii  câştigătorului  se  va  putea
solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată. 

Nr.
crt.

CRITERII DE DEPARTAJARE Puncta
j 
maxim

Punctaj
acordat

CAPACITATE OPERAŢIONALĂ ŞI EXPERIENŢĂ RELEVANTĂ

1
Resurse  materiale  şi  financiare  disponibile  pentru  rolul
propus în proiect. Se vor avea în vedere următoarele:
- număr de angajaţi/voluntari; 
-  cifra  de  afaceri/venituri  din  activitatea  fără  scop
patrimonial, pentru ultimul an fiscal;
- nivelul profitului/pierderilor din ultimul an fiscal încheiat;
-  birouri şi echipamente;
- alte resurse relevante pentru proiect. 

15

2 Capacitatea de management şi resurse umane adecvate.
Se vor  avea în  vedere CV-urile echipei  de proiect  şi  a
persoanelor cheie a operatorului/ organizaţiei private

10

Experienţa  relevantă  a  operatorului/organizaţiei – 15



3 activităţi,  parteneriate,  proiecte  publice  sau  private,
finalizate în ultimii 3 ani (atât în calitate de partener cât şi
în calitate de beneficiar).

CALITATEA PROPUNERII DE PROIECT

4
Oferta  de  parteneriat  şi  capacitatea  de  realizare  a
acţiunilor delimitate ca arie de responsabilitate specifică
unui anume partener: 
- obiective specifice relevante faţă de scopul proiectului; 
- activităţi; 
- rezultate estimate;
- buget estimative;
- echipa de implementare ca structură funcţională şi nivel
minim  de  expertiză  pentru  fiecare  poziţie/rol  (fişa
postului).

60

TOTAL 100

Anunţul privind rezultatul selecţiei se face în termen de 1 zi lucrătoare de la termenul
limită  de  depunere  a  dosarelor,  prin  publicarea  acestuia  pe  site-ul  instituţiei
www.migl.ro.

Eventualele  contestaţii  se  pot  depune  în  termen  de  1  zi  lucrătoare  de  la  data
comunicării rezultatelor. Analiza contestatiilor şi rezultatul acesteia va fi publicat pe
site-ul instituţiei în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii acestora.

Anunţul final privind procedura de selecţie se face în termen de 1 zi lucrătoare de la
publicarea rezultatelor contestaţiilor pe site-ul www.migl.ro.

Comisia  de  evaluare  a  ofertelor  va  întocmi  raportul  final  cu  privire  la  rezultatul
selecţiei  ce  va  fi  transmis  spre  aprobare  Directorului  Muzeului  de  Istorie  „Paul
Paltanea”  Galati,  care  în  baza  acestuia,  il  va  inainta  Consiliului  Judeţean  Galaţi
pentru elaborarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi prin care vor
fi supuse aprobării plenului ideea de proiect, parteneriatul şi asumarea unor obligaţii
ce revin instituţiei în elaborarea şi implementarea proiectului de finanţare. Proiectul
de hotărâre va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Galaţi în prima
şedinţă organizată.

Partenerii  selectaţi  vor  fi  contactaţi  direct,  la  datele  de  contact  furnizate  în  fişa
partenerului, în vederea semnării acordului de parteneriat în baza hotărârii Consiliului
Judeţean Galaţi de aprobare a parteneriatului şi de asumare a unor obligaţii ce revin
Muzeului  de  Istorie  „Paul  Paltanea”  Galati pentru  elaborarea  şi  implementarea
proiectului.

Votul  de  respingere  a  majorităţii  Consiliului  Judeţean  Galaţi  şi  în  consecinţă,
neaprobarea proiectului de hotărâre propus, nu implică nicio obligaţie a Muzeului de
Istorie  „Paul  Paltanea”  Galati faţă  de  partenerul  privat  selectat  cu  privire  la
elaborarea  şi  depunerea  proiectului.  Consiliul  Judeţean  Galaţi,  conform  cu
prevederile legale în vigoare, nu este obligat să justifice şi  să comunice motivele
respingerii.


