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Invitație experți evaluatori independenți

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara invită experți evaluatori independenți să-și
depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor
culturale depuse spre finanțare în cadrul celui de-al doilea apel din 2021 privind
finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor
strategice și evenimentelor de anvergură care constituie programul cultural prioritar
general.

Profilul evaluatorilor
Invitația se adresează specialiștilor care au experiență de minim 5 ani în
implementarea de proiecte culturale strategice și de anvergură și care prezintă o bună
cunoaștere a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii (din postura de
evaluatori / aplicanți / manageri de proiect).

Modalitatea de selecție a evaluatorilor
Selecția evaluatorilor va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate
local-național, precum și acoperirea echitabilă a domeniilor culturale și artistice.

Se vor selecta experți atât pentru comisiile de evaluare și selecție, cât și pentru
comisiile de soluționare a contestațiilor, membri titulari și supleanți.

Dosarele de candidatură vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul
centrului, care va face o selecție preliminară în baza criteriilor prezentului anunț.

Membrii comisiilor vor fi desemnați prin decizie de către directorul Centrului de Proiecte
al Municipiului Timișoara, dintre candidații selectați preliminar.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi
aduse la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de evaluare. Grilele și
rapoartele de evaluare pe care solicitanții le pot solicita în vederea depunerii de
contestații se vor anonimiza.

Fiecare membru al comisiei de selecție și, respectiv, de soluționare a contestațiilor va
semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și evitare a
conflictului de interese.

Nu poate fi membru al comisiei de selecție sau de soluționare a contestațiilor persoana
care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

● face parte din organele de conducere ale unuia dintre solicitanții persoană
juridică sau este reprezentant legal sau angajat al unui solicitant;
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● are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu
persoane care fac parte din organe de conducere sau persoane angajate ale
unui solicitant;

● are calitatea de acționar, sau rudele sau afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv
au calitatea de acționari la unul dintre solicitanții persoană juridică;

● are un interes patrimonial, personal sau printr-o rudă ori afin până la gradul al
II-lea inclusiv, în legătură cu atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de
soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin
contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o
indemnizație în temeiul unui contract încheiat potrivit prevederilor Codului civil.
Indemnizația se va calcula în funcție de numărul ofertelor culturale evaluate (200 lei
brut/ofertă culturală evaluată) și se va acorda în baza completării și depunerii la
autoritatea finanțatoare a rapoartelor de evaluare cu argumentarea punctajului acordat
și a grilelor de evaluare, pe baza modelelor primite de la autoritatea finanțatoare.

Modalitatea de înscriere a evaluatorilor, documente necesare
Candidaturile se transmit exclusiv online, completând formularul de înscriere pus la
dispoziție pe website-ul
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/evaluatori-proiecte-apel-2-2021, în cadrul
căruia se vor atașa:

● Curriculum vitae

● Motivație participare

● Link-uri relevante (proiecte / portofolii etc.)

Constituirea comisiilor, procesul de evaluare și selecție,
alte mențiuni
Evaluarea și selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii de selecție
formate dintr-un număr impar de membri.

Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea ofertelor culturale pe baza punctajelor
obținute, calculate prin media punctajelor individuale ale membrilor comisiei, în
conformitate cu criteriile organizatorice și valorice stabilite în Anunțul apelului de
finanțare - Anexa nr. 1 la Decizia nr. 6 / 15.06.2021.

În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 15 de puncte între punctajele totale
acordate pentru aceeaşi ofertă culturală, secretariatul autorității finanțatoare convoacă
o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză. În cazul în care, în urma reuniunii de
reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, oferta culturală respectivă va fi supusă
unei noi evaluări, realizată de o nouă comisie.

Membrii comisiilor de evaluare și selecție nu vor interveni pe bugetele ofertelor culturale
înscrise, în sensul modificării lor.
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În vederea soluționării contestațiilor privind evaluarea și selecția, la nivelul autorității
finanțatoare se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite dintr-un
număr impar de membri, alții decât membrii care au făcut parte din comisiile de
selecție pentru care s-au depus contestații.

Evaluatorii au la dispoziţie ca instrumente de lucru regulamentul, anunțul apelului de
proiecte și documente de evaluare (grilă și raport evaluare).

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online.

Calendarul procedurii de selecție evaluatori

Termen Perioadă Activitate

8 zile calendaristice 16.06 - 23.06.2021 Interval înscriere candidaturi experți

1 zi lucrătoare 24.06.2021 Selecție preliminară a candidaturilor și desemnare
membri comisii

!Atenție - Nu se pot depune contestații privind
procedura de selecție a evaluatorilor

1 zi lucrătoare 25.06.2021 Contactarea experţilor desemnaţi în comisiile de
evaluare și în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

11 zile
calendaristice

01.07 - 11.07.2021 Evaluarea și selecția ofertelor culturale

5 zile lucrătoare 14.07 - 20.07.2021 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind
rezultatele etapei de evaluare și selecție

Calendarul apelului de finanțare

Termen Perioadă Activitate

15 zile
calendaristice

16.06 - 30.06.2021 Perioadă înscriere oferte culturale care constituie programul
cultural prioritar general

11 zile
calendaristice

01.07 - 11.07.2021 Etapa 1 - Verificarea conformității administrative și a
eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2 - Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise

1 zi lucrătoare 12.07.2021 Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2

3 zile lucrătoare 12.07 - 14.07.2021 Perioadă pentru depunerea contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2
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5 zile lucrătoare 14.07 - 20.07.2021 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

1 zi lucrătoare 20.07.2021 Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare 21.07 - 27.07.2021 Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea
finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare
contractării (de verificat în Regulament care sunt
documentele care se vor depune)

8 zile lucrătoare 21.07 -
30.07.2021*

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de
selecție a ofertelor culturale

*perioada poate varia în funcție de data la care va avea loc
Ședința de Consiliu Local

3 zile lucrătoare* 02.08 -
04.08.2021*

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

!Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot
efectua doar după data semnării contractului, pe durata
executării acestuia

20.11.2021 Data-limită pentru depunerea decontului final

Informații suplimentare
Pentru mai multe detalii despre cel de-al doilea apel din 2021 privind finanțarea
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor strategice și
evenimentelor de anvergură care constituie programul cultural prioritar general, ne
puteți contacta pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.

Cu gânduri bune,

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara
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