APROBAT
DIRECTOR,
OANA VALERIA ZAHARIA

RAPORTUL INTERMEDIAR AL CELEI DE A DOUA
SESIUNI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ANUL 2018
-Rezultatele evaluării comisiilor de evaluare și selecțieReferințe:
— Procedura aplicată: Regulament privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte, programe și
acțiuni culturale numărul 5560 / 24.08.2018;
— Obiectul contractului: finanțare nerambursabilă în baza OG 51 / 1998 actualizată;
— Domenii culturale (arii tematice): arte vizuale, activități muzeale, patrimoniu cultural imaterial, plastică
arhitecturală, artele spectacolului;
— Nr. invitaţie de participare: anunț public nr.5561 / 24.08.2018;
— Nr. dosare depuse: 13
— Nr. proiecte declarate eligibile/conforme: 11;
— Nr. contestații înregistrate cu privire la respectarea procedurii de verificare a eligibilității și conformității
administrative: nu au fost înregistrate contestații;
— Sursa de finanțare: capitol bugetar 20.30.30 – buget propriu aprobat prin HCGMB nr. 264 din 04.05.2018.
Conţinutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 — Informaţii generale
1.1. Acte normative de referință;
1.2. Calendarul Sesiunii de finanțare nerambursabilă II/2018 Proiecte, programe și acțiuni culturale.
Capitolul 2 — Modul de desfășurare a procedurii de evaluare și selecție
2.1. Solicitări / răspunsuri la clarificări până la termenul-limită stabilit prin „Regulamentul privind acordarea de finanțări
nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni culturale”;
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor;
2.3. Procesul de evaluare
— Evaluarea criteriilor de eligibilitate și a conformității administrative;
— Calificarea / selecția ofertanților / candidaților – Raport Inițial.
— Convocarea membrilor comisiilor de evaluare și selecție pe domeniile culturale: arte vizuale, activități
muzeale, patrimoniu cultural imaterial, plastică arhitecturală, artele spectacolului;
— Ședințe de evaluare și selecție a ofertelor culturale declarate eligibile;
— Raport intermediar ce cuprinde lista ofertelor selectate, ierarhizate conform punctajului obținut, respectiv
lista ofertelor care nu au fost selectate pentru acordarea finanțărilor.
2.4. Soluționarea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea
sesiunii de finanțare și solicitarea de clarificări;
2.5. Publicarea rezultatelor și a listei definitive a ofertelor.
Capitolul 3 — Concluzii și semnături
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CAPITOLUL 1
Informații generale
Acte normative de referință
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordonanța Guvernului nr. 51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, (actualizată);
Legea nr. 82 / 1991 contabilității, (republicată);
Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;
Ordonanța nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, (republicată);
Ordinul 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar
preventiv propriu – (republicat);
Ordonanța de urgență 48 / 2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii;
Codul Fiscal, actualizat;
Codul Civil, actualizat;
HCGMB nr. 86 / 22.02.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Administrației
Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT);
HCGMB nr. 264 / 04.05.2018 privind aprobarea bugetului propriu pe anul 2018;
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, (actualizată).

Calendarul Sesiunii de finanțare nerambursabilă II / 2018 - Proiecte, programe și acțiuni culturale
Calendarul
derulării
procedurii de selecție
Regulament privind acordarea
de finanțări nerambursabile
pentru proiecte, programe și
acțiuni culturale nr. 5560
Anunț public privind lansarea
celei de a doua sesiuni de
finanțare
nerambursabilă
pentru anul 2018 cu nr. 5561

Data/ora

Locul

24.08.2018

www.ampt.ro

24.08.2018

www.ampt.ro

Solicitări de clarificări /
răspunsuri privind documentele
în format editabil publicate pe
website
www.ampt.ro
la
secțiunea Informații

- 18.09.2018 / ora
16:18 cu răspuns în
data de 19.09.2018,
ora 16:28
- 19.09.2018 / ora
15:41 cu răspuns în
data de 19.09.2018,
ora 16:29

e-mail secretariat@ampt.ro
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Termenul - limită de depunere a
ofertelor
Ședința de deschidere a
ofertelor
Evaluarea
criteriilor
de
eligibilitate și a conformității
administrative
Publicarea Raportului Inițial al
celei de a doua sesiuni de
finanțare nerambursabilă nr.
839 / 04.10.2018
Depunerea de contestații
privind respectarea procedurii
de verificare a eligibilității și
conformității administrative
Soluționarea contestațiilor și
solicitarea de clarificări și/sau
informații suplimentare
Publicarea Raportului celei de a
doua sesiuni de finanțare
nerambursabilă
privind
rezultatele contestațiilor și lista
definitivă a ofertelor nr. 886 /
22.10.2018
Evaluarea ofertelor culturale și,
după caz, solicitarea de
clarificări și/sau
informații suplimentare
Publicarea pe site-ul AMPT a
raportului intermediar
cuprinzând lista
ofertelor culturale propuse
pentru acordarea finanțării
nerambursabile,
precum și lista ofertelor
respinse.

24.09.2018
16:30
25.09.2018
10:45
25.09.2018
04.10.2018

/

ora

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

/

ora

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

-

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1
www.ampt.ro
05.10.2018

08.10.2018
11.10.2018

–

12.10.2018
19.10.2018

–

Nu au fost înregistrate contestații.
Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

22.10.2018

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

23.10.2018 -01.11.2018

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1

02.11.2018

Strada Polonă, nr. 24-26, sector 1,
www.ampt.ro
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CAPITOLUL 2
Modul de desfăşurare a procedurii de evaluare și selecție
2.1. Solicitări / răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor / ofertelor
Documentaţia aferentă acordării finanțării nerambursabile a fost publicată pe site-ul www.ampt.ro.
Au fost solicitate două clarificări, astfel:
- 18.09.2018/ora 16.18 cu răspuns în data de 19.09.2018, ora 16.28 – Asociația 4 Culture
- 19.09.2018/ora 15.41 cu răspuns în data de 19.09.2018, ora 16.29 – Nicolae Achiriloaei
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la sediul instituției Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic,
strada Polonă, nr.24-26, sector 1, București, în ziua de 25.09.2018, ora 10:45, în prezența membrilor secretariatului
tehnic.

Au fost depuse proiecte de către următorii solicitanți:
Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

1.

6382/20.09.2018, ora
15:20
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

2.

6421/24.09.2018, ora
11:05
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Web Editing
Development

S.R.L.

Arte vizuale

3.

6427/24.09.2018, ora
11:30
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Bazar Production

S.R.L.

Arte vizuale + Artele
spectacolului

4.

6435/24.09.2018, ora
12:56
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Sfinx Experience

S.R.L.

Artele spectacolului

5.

6436/24.09.2018, ora
13:08
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Media Factory Paris

Societe par actions
simplifiee - FRANȚA

Arte vizuale

Denumirea solicitanților
Asociația Culturală
„Ludmila Vidrașcu”
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6.

6439/24.09.2018, ora
14:50
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Asociația Parterre Inovație
& Creativitate (aPIC)

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

7.

6441/24.09.2018, ora
15:04
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Fundația Ștefan Câlția

FUNDAȚIE / O.N.G.

Arte vizuale

8.

6444/24.09.2018, ora
15:30
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Andravi Rogroup

S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

9.

6445/24.09.2018, ora
15:37
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Asociația 4 Culture

O.N.G.

Artele spectacolului

10.

6446/24.09.2018, ora
15:45
strada Polonă, nr. 24-26,
sector 1, București

Asociația Pentru
Promovarea Artelor
Contemporane

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

11.

6447/24.09.2018, ora
15:48
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Eurocon Business Grup

S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

12.

6449/24.09.2018, ora
16:30
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Asociația Jumătatea Plină

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

13.

6453/24.09.2018, ora
16:30
strada Polonă, nr.24-26,
sector 1 , București

Shanta Business Solutions

S.R.L.

Arte vizuale

2.3. Evaluarea criteriilor de eligibilitate și a conformității administrative

În urma evaluării criteriilor de eligibilitate și a conformității administrative desfășurate în perioada 25.09.201804.10.2018, conform articolelor 25, 26 și 28 din Regulamentul privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru
proiecte, programe și acțiuni culturale nr. 5560/24.08.2018, Secretariatul Tehnic a declarat eligibile și conforme
următoarele oferte:
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Nr.
crt.

Denumire solicitant

1.

Eurocon Business Grup

2.

Bazar Production

3.

Fundația Ștefan Câlția

4.

Web Editing Development

5.

7.

Andravi Rogroup
Asociația Culturală „Ludmila
Vidrașcu”
Asociația 4 Culture

8.

Sfinx Experience

9.

Media Factory Paris

6.

10.
11.

•
•
•

•

Asociația Pentru Promovarea
Artelor Contemporane
Asociația Parterre Inovație &
Creativitate (aPIC)

Calificarea / selecția ofertanților / candidaților – În data de 05.10.2018, Secretariatul Tehnic a publicat Raportul Inițial al
celei de a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă nr. 839 / 04.10.2018;
Depunerea de contestații privind respectarea procedurii de verificare a eligibilității și conformității administrative – În
perioada 08.10.2018 – 11.10.2018, perioadă desemnată pentru depunerea de contestații privind respectarea
procedurii de verificare a eligibilității și conformității administrative, nu s-au înregistrat contestații.
Ședințe de evaluare și selecție a ofertelor culturale declarate eligibile – În perioada 23.10.2018 - 01.11.2018
membrii comisiilor s-au întrunit în vederea evaluării ofertelor și acordării punctajelor conform grilei de evaluare
prevăzute la art. 30, alin. 4 din Regulament privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte, programe și
acțiuni culturale numărul 5560 / 24.08.2018.
Raport intermediar ce cuprinde lista ofertelor selectate, ierarhizate conform punctajului obținut, respectiv lista
ofertelor care nu au fost selectate pentru acordarea finanțărilor.
În urma ședințelor de evaluare și selecție, membrii comisiilor au acordat următoarele punctaje:
DOMENIUL CULTURAL: PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

1.

6382/20.09.2018,
ora 15:20
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Denumirea
solicitanților

Asociația Culturală
„Ludmila Vidrașcu”

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

Punctaj

89
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2.

6439/24.09.2018,
ora 14:50
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

3.

6444/24.09.2018,
ora 15:30
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

4.

5.

Asociația Parterre
Inovație &
Creativitate (aPIC)

Andravi Rogroup

6446/24.09.2018,
ora 15:45
Asociația Pentru
strada Polonă, nr. 24- Promovarea Artelor
26, sector 1,
Contemporane
București
6447/24.09.2018,
ora 15:48
Eurocon Business
strada Polonă, nr.24Grup
26, sector 1 ,
București

93.33
O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

92

92.33

91

În urma evaluării criteriilor menționate în grila de evaluare prevăzută la art. 30, alin 4) din Regulamentul privind
acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni culturale numărul 5560 / 24.08.2018 și acordării
punctajului mai sus menționat, membrii comisiei pentru domeniul cultural Patrimoniu Cultural Imaterial propun
aprobarea valorilor finanțării alocate pentru următoarele oferte culturale ce au întrunit un punctaj de minim 70 puncte,
în ordine ierarhică, astfel:
Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Denumirea
solicitanților

1.

6439/24.09.2018,
ora 14:50
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Asociația Parterre
Inovație &
Creativitate (aPIC)

2.

6446/24.09.2018,
ora 15:45
Asociația Pentru
strada Polonă, nr. 24- Promovarea Artelor
26, sector 1,
Contemporane
București

Punctaj

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

93.33

92.33
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3.

6444/24.09.2018,
ora 15:30
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Andravi Rogroup

4.

6447/24.09.2018,
ora 15:48
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Eurocon Business
Grup

5.

6382/20.09.2018,
ora 15:20
Asociația Culturală
strada Polonă, nr.24- „Ludmila Vidrașcu”
26, sector 1 ,
București

92
S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

S.R.L.

Patrimoniu cultural
imaterial

O.N.G.

Patrimoniu cultural
imaterial

91

89

DOMENIUL CULTURAL: ARTE VIZUALE
Punctaj

Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Denumirea
solicitanților

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

1.

6421/24.09.2018,
ora 11:05
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Web Editing
Development

S.R.L.

Arte vizuale

86

2.

6436/24.09.2018,
ora 13:08
strada Polonă, nr.24- Media Factory Paris
26, sector 1 ,
București

Societe par actions
simplifiee - FRANȚA

Arte vizuale

85.67

3.

6441/24.09.2018,
ora 15:04
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

FUNDAȚIE / O.N.G.

Arte vizuale

88.33

Fundația Ștefan
Câlția

În urma evaluării criteriilor menționate în grila de evaluare prevăzută la art. 30, alin 4) din Regulamentul privind
acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni culturale numărul 5560 / 24.08.2018 și acordării
punctajului mai sus menționat, membrii comisiei pentru domeniul cultural Arte vizuale, propun aprobarea valorilor
finanțării alocate pentru următoarele oferte culturale ce au întrunit un punctaj de minim 70 puncte, în ordine ierarhică,
astfel:
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Denumirea
solicitanților

6441/24.09.2018,
ora 15:04
Fundația Ștefan
strada Polonă, nr.24Câlția
26, sector 1 ,
București
6421/24.09.2018,
ora 11:05
Web Editing
strada Polonă, nr.24Development
26, sector 1 ,
București
6436/24.09.2018,
ora 13:08
strada Polonă, nr.24- Media Factory Paris
26, sector 1 ,
București

Punctaj

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

FUNDAȚIE / O.N.G.

Arte vizuale

88.33

S.R.L.

Arte vizuale

86

Societe par actions
simplifiee - FRANȚA

Arte vizuale

85.67

DOMENIU CULTURAL: ARTELE SPECTACOLULUI
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul
6427/24.09.2018,
ora 11:30
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București
6435/24.09.2018,
ora 12:56
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București
6445/24.09.2018,
ora 15:37
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Punctaj

Denumirea
solicitanților

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

Bazar Production

S.R.L.

Arte vizuale + Artele
spectacolului

65.67

Sfinx Experience

S.R.L.

Artele spectacolului

67.33

Asociația 4 Culture

O.N.G.

Artele spectacolului

81.33
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În urma evaluării criteriilor menționate în grila de evaluare prevăzută la art. 30, alin 4) din Regulamentul privind
acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni culturale numărul 5560 / 24.08.2018 și acordării
punctajului mai sus menționat, membrii comisiei pentru domeniul cultural Artele spectacolului, propun aprobarea
valorilor finanțării alocate pentru următoarele oferte culturale ce au întrunit un punctaj de minim 70 puncte, în ordine
ierarhică, astfel:

Punctaj

Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Denumirea
solicitanților

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

1.

6445/24.09.2018,
ora 15:37
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Asociația 4 Culture

O.N.G.

Artele spectacolului

81.33

Lista ofertelor culturale ce NU au întrunit un punctaj minim de 70 puncte:
Punctaj

Nr.
crt.

Nr. de înregistrare
a ofertei
Data/ora/locul

Denumirea
solicitanților

Observaţii
Instituție publică/
S.C./IMM/ONG/PFA

Domeniu

1.

6435/24.09.2018,
ora 12:56
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Sfinx Experience

S.R.L.

Artele spectacolului

67.33

2.

6427/24.09.2018,
ora 11:30
strada Polonă, nr.2426, sector 1 ,
București

Bazar Production

S.R.L.

Arte vizuale + Artele
spectacolului

65.67

Secretariat tehnic:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele si prenumele

Calitatea

Dl. Guțanu Mihai

membru

Dl. Calnegru Mircea

membru
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