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ANUNT SELECTIE PARTENERI 

ENTITATI PRIVATE PENTRU PROIECT POCU 

 

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 

de discriminare 

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 

calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general 

Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul 

medical 

 

In conformitate cu: 

• Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

• Ghidul solicitantului ,,Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020”; 

• Ghidul solicitantului – conditii specifice: ”Formarea personalului implicat în 

implementarea programelor prioritare de sănătate” 

 

CONTEXTUL ANUNTULUI 

 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA (SCJUC) in calitate de 

lider de parteneriat, in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova (UMF 

Craiova) –P2 anunta lansarea procedurii de selectie a unor parteneri privati din categoria ONG 

pentru implementarea unui proiect ce va fi depus in cadrul Programului Operational Capital 

Uman (POCU) 2014 -2020 - ”Formarea profesionala a personalului medical implicat in 

implementarea programelor prioritare de sanatate”. 

 Prezenta procedura de selectie are la baza urmatoarele principii: 

 transparenta 

 nediscriminarea 
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 tratamentul egal 

 eficienta utilizarii fondurilor 

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale 

personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante 

pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE” (PROGENERARE) 

ID PROIECT: 108073 MySMIS2014 

A. CONDITII DE ELIGIBILITATE GENERALE 

Conform Ghidul solicitantului ,,Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”: 

Partenerii trebuie sa: 

 Fie entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția 

Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) 

ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi 

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

 Partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin 

activitate relevantă se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea 

indicatorilor. 

Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor 

generale privind eligibilitatea solicitantilor si partenerilor, respectiv: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența 

unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind 

procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 

judicata; 

 se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în 

ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei 

proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei 

proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 

naţionale; 
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 reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 

demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

 se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele 

publice, întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din 

totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare 

fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală; 

 reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 

conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res 

judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la 

orice alte activități ilegale în detrimental intereselor financiare ale 

Comunităţilor; 

 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 

conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese 

sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara 

in vigoare; 

 se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 

AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.   

Candidatii care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate vor fi exclusi din procesul 

de selectie. 

Candidatii vor depune in cadrul dosarului Declaratia pe propria raspundere 

privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate prezentate mai sus. 

Vor fi selectati parteneri nationali. De asemenea vor fi selectati parteneri 

individuali, nu consortii de parteneri. 

Vor fi selectati parteneri privati din categoria ONG-uri intrucat aceasta categorie 

este singura eligibila dintre categoriile de entitati private, conform ghidului 

solicitantului conditii specifice, sectiunea 1.5. Tipuri de solicitanți eligibili/ parteneri 

eligibili. 

In distributia bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va 

tine cont de faptul ca alocarea financiara gestionata de Beneficiar/lider de parteneriat 

trebuie sa fie mai mare decat alocarea financiara gestionata de oricare alt membru al 

parteneriatului. 

Vor fi selectate cel mult 2 entitati dintre cele care vor avea punctajul cel mai 

mare in urma evaluarii dosarelor de candidatura. 
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B.  OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROGRAMULUI: 4.8 Îmbunătățirea nivelului de 

competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 

 

C.  OBIECTIVUL GENERAL SI SCOPUL PROIECTULUI: 

 

 Obiectivul General al proiectului: cresterea calitatii serviciilor 

medicale oferite populatiei prin imbunatatirea nivelului de competente al 

profesionistilor din sectorul medical implicati în implementarea programelor nationale 

prioritare de sănătate. 

 Scopul proiectului: Îmbunătățirea nivelului de competențe și 

creşterea capacităţii tehnice a personalului medical în domeniul bolilor rare și conexe prin 

dezvoltarea și furnizarea unui program complex de formare profesională specifică și acces la 

proceduri și tehnologii avansate pentru 1000 de medici si asistenti medicali. 

 

 

D.  PRINCIPALELE ACTIVITATI CE VOR Fl DERULATE IN CADRUL 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul se adreseaza unui grup tinta de 1000 de persoane: 860 medici, 140 asistenti 

medicali, din care 900 medici si asistenti vor fi recrutati din cele 7 regiuni mai putin 

dezvoltate din Romania si 100 de medici si asistenti vor fi recrutati din regiunea Bucuresti 

Ilfov. Vor fi vizate toate categoriile de personal medical implicat în realizarea actului 

medical (medici primari/specialiști/rezidenți și asistenți medicali) din specialități relevante 

pentru managementul multidisciplinar al bolilor rare (Genetică Medicală, Obstetrică-

Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Pediatrică,  Neurologie, Neurologie 

Pediatrică, Endocrinologie, Psihiatrie Pediatrică, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, 

Oncologie Medicală, Medicină de laborator, Medicină Internă, Radiologie-Imagistică 

Medicală, Medicină de Familie, Anestezie și Terapie Intensivă, Recuperare, Medicină Fizică 

și Balneologie).  

 

Activitati transversale: 

Managementul proiectului 
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Informare si publicitate 

Decontare cheltuieli indirecte 

 

Activitati propuse in cadrul proiectului corespunzatoare ghidului conditii specifice: 

 

A1. Furnizarea programelor de formare profesională specifică (corespunde Activitatii 1 

din ghid) 

A1.1. Elaborarea si creditarea cursului de formare profesionala specifica in domeniul 

bolilor rare si geneticii medicale (corespunde Activit 1, subactivit 2 din ghid) 

- aceasta activitate va include ca etape: elaborarea continutului unui curs de formare 

profesionala specifica in domeniul bolilor rare si genetica medicala si creditarea 

acestuia cu puncte EMC; editarea, tiparirea si multiplicarea cursului si ditribuirea 

acestuia catre cursanti si formatori; 

A1.2. Elaborarea ghidurilor de practica medicala in domeniul bolilor rare 

(corespunde Activit 1, subactivit 2 din ghid) 

- elaborarea unor ghiduri de practica medicala care vor contribui la formarea 

profesionistilor in abordarea si tratarea bolilor rare; acestea vor fi editate, tiparite si 

distribuite in institutii relevante din toate regiunile de dezvoltare ale tarii. 

A1.3. Recrutarea si selectia grupului tinta (corespunde Activitatii 1, Sub-activitatea 1 

din ghid) 

- se vor recruta si selecta 1000 de membri grup tinta: 860 medici, 140 asistenti 

medicali, din care 900 medici si asistenti vor fi recrutati din cele 7 regiuni mai putin 

dezvoltate din Romania si 100 de medici si asistenti vor fi recrutati din regiunea 

Bucuresti Ilfov; 

A1.4. Organizarea si derularea programelor de formare profesională specifica 

(corespunde Activitatii 1, Sub-activitatea 1 din ghid) 

- se va organiza si derula cursul de formare profesionala specifica in domeniul bolilor 

rare si genetica medicala creditat cu puncte EMC, pentru cei 1000 de membri grup 

tinta- medici si asistenti medicali; cursul se va organiza si derula in toate regiunile de 

dezvoltare din tara;  

- formarea membrilor grup tinta va mai include si: organizarea a 8 workshop-uri a cate 

2 zile– cate unul in fiecare regiune de dezvoltare, sustinute de 6 experti transnationali;  

A1.5. Organizarea unei campanii specifice de constientizare și depistare precoce a 

bolilor rare (corespunde Activitatii 1, Sub-activitatea 2 din ghid) 

- campania se va desfasura in toate regiunile de dezvoltare din tara si se va adresa atat 

altor medici/asistenti medicali care nu au beneficiat de formare in cadrul proiectului 

dar care pot lucra cu pacienti cu boli rare, cat si publicului larg;  
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- campania va consta in urmatoarele actiuni: mese rotunde; elaborarea unor materiale 

de informare relevante pentru pacienti dar si pentru medici; organizarea a 2 conferinte 

anuale de Ziua Internationala a Bolilor Rare organizate una la Craiova si una la 

Bucuresti; actiuni de informare in mediul online pe pagina web/social media dedicata 

acestei campanii; actiuni media: anunturi presa, spoturi radio si tv, aparitii tv. 

A2. Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de experiență/ schimburi de 

bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale (corespunde 

Activitatii 2 din ghid) 

Aceasta activitate se va desfasura atat in context national, cat si in context transnational: 

- 100 de membri grup tinta -medici selectati dintre cei care vor parcurge si finaliza modulele 

de formare creditate cu puncte EMC vor participa timp de o saptamana la activitati de schimb 

de experienta si bune practici in Olanda si Franta; 

- 80 de membri grup tinta – medici si asistenti medicali - selectati dintre cei care vor parcurge 

si finaliza modulele de formare creditate cu puncte EMC, vor participa timp de o saptamana 

in cadrul unui schimb de bune practici care sa faciliteze formarea acestora ca manageri de caz 

pentru pacientii cu boli rare; schimbul de bune practici se va realiza sub forma unor 

workshop-uri pe tema managementului integrat si personalizat al cazurilor de boli 

genetice rare.   

ATENTIE! In acceptiunea ghidului solicitantului conditii specifice, sunt eligibile 

EXCLUSIV (sub rezerva eligibilitatii) programele de formare specifica din 

domeniile programelor prioritare de sanatate, conform HG nr. 206/2015 privind 

aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. In cazul 

prezentului proiect domeniile vizate sunt (dintre cele conform programelor prioritare): 

 1. Sanatatea femeii si copilului 

  1b. Malformatii congenitale si boli genetice 

5. Bolile rare (inclusivGenetica Medicala) 

 

E.  CONDITII DE ELIGIBILITATE SPECIFICA: 

 

1. Activitatile in care vor fi implicati partenerii selectati: 

 

Sunt necesari parteneri pentru implementarea urmatoarelor activitati/subactivitati:  

 

A1. Furnizarea programelor de formare profesională specifică (corespunde Activitatii 

1 din ghid) 
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A1.3. Recrutarea si selectia grupului tinta (corespunde Activitatii 1, Sub-activitatea 1 

din ghid) 

A1.2. Elaborarea ghidurilor de practica medicala in domeniul bolilor rare 

(corespunde Activit 1, subactivit 2 din ghid) 

A1.5. Organizarea unei campanii specifice de constientizare și depistare precoce a 

bolilor rare (corespunde Activitatii 1, Sub-activitatea 2 din ghid) 

 

A2. Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de experiență/ schimburi de 

bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale (corespunde 

Activitatii 2 din ghid) 

 

Observatie: Activitatile proiectului se vor stabili in forma finala dupa selectia 

partenerilor in conformitate cu principiile bunei functionarii ale unui parteneriat. 

 

Canditatura poate fi depusa pentru oricare dintre activitatile/sub-activitatile mentionate 

anterior pentru care candidatii indeplinesc conditiile necesare. 

Durata proiectului este de 36 de luni. 

 

2. Criterii specifice de selectie  

 

Partenerii privati trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: 

 Capacitate operationala (tehnica): 

- experienta entitatii: partenerii privati ONG —uri trebuie sa fie actori cu expertiza 
relevanta; prin expertiza relevanta se intelege acele entități care au experiență de 
minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din sub-activitățile aferente activității 1 
şi/ sau activitatea 2 și care vor fi implicate în derularea sub-activităților/ activității în 
care au experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ 
de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte; 

- resursele umane: trebuie sa detina si sa poata dovedi studiile/calificarile 
profesionale specifice si/sau experienta profesionala pentru implementarea 
activitatilor prevazute; 
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Tipuri de experti necesari: 

 

Activitate/subactivitate Expert 
 

A1. Furnizarea programelor 
de formare profesională 
specifică (corespunde 
Activitatii 1 din ghid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 coordonator 
activitati Partener 

 

A1.3. Recrutarea si 
selectia grupului tinta 
(corespunde Activitatii 1, 
Sub-activitatea 1 din ghid) 

 

2 experti recrutare, selectie, 
administrare grup tinta 

A1.2. Elaborarea 
ghidurilor de practica 
medicala in domeniul 
bolilor rare (corespunde 
Activit 1, subactivit 2 din 
ghid) 

 

minim 1 expert elaborare 
ghiduri de practica medicala 

A1.5. Organizarea unei 
campanii specifice de 
constientizare și depistare 
precoce a bolilor rare 
(corespunde Activitatii 1, 
Sub-activitatea 2 din ghid) 

 

minim 1 expert campanie 
constientizare boli rare 

A2. Participarea persoanelor 
din grupul țintă la schimburi 
de experiență/ schimburi de 
bune practici, inclusiv în 
contextul acțiunilor de 
cooperare transnaționale 
(corespunde Activitatii 2 din 
ghid) 

1 expert organizare si 
diseminare schimburi 
experienta si bune practici 

 

minim 5 experti organizare 
si derulare workshop* 

*workshop pe tema 
managementului integrat si 
personalizat al cazurilor de 
boli genetice rare 
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 Capacitate financiara: 
 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de entitati 
private ONG: 

Organizații Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor 
totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile 
(balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare 
nerambursabile totale. 

Organizații Neguvernamentale cu vechime mai mică de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea 
asistenței financiare nerambursabile totale. 

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al 
capacității financiare ca valoare maximă a finanţării nerambursabile de 30% sau 
20% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, după caz. Pentru ceilalţi membri 
ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de 
afaceri/venituri totale. 

 
F. DOSARUL DE PARTICIPARE 

 

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente: 

 

 În copie, semnat de către reprezentantul legal, ştampilat şi certificat conform cu 

originalul: 

 

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate 

desfăşurarea activităţilor solicitate; 

 

b. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani fiscali –bilanturi 

certificate de ANAF, pentru anii fiscali 2013, 2014, 2015; 

 

c. Contracte de finantare/acorduri de parteneriat ale unor proiecte finantate din fonduri 

nerambursabile in care ati fost fie parteneri fie lideri/ recomandari/ contracte de prestari 

servicii care sa dovedeasca experienta entitatii juridice de minim 6 luni în domeniul uneia din 

sub-activitățile aferente activității 1 şi/ sau activitatea 2; 
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d. Urmatoarele documente suport pentru dovedirea studiilor, calificarilor si experientei 

profesionale a expertului/expertilor propusi pentru functia de ,,coordonator activitati 

partener”: 

• diplome, certificate pentru dovedirea studiilor si calificarilor pe care le detine expertul;   

• adeverinţe, recomandări și/sau contracte de muncă, contracte de prestări servicii, 

contracte de drepturi de autor (după caz), fise de post, extrase din REVISAL, etc, pentru 

dovedirea experientei profesionale a expertului; 

Pentru experienta profesionala a ,,coordonatorilor activitate partener”, documentele vor 

trebui sa dovedeasca experienta in activitate de coordonare, ex: coordonare a unor 

departamente in cadrul unor institutii, asociatii; coordonarea unor organizatii/asociatii, 

a unor activitati din cadrul unor proiecte si/sau din cadrul unor asociatii.  

 

Documentele suport trebuie sa fie corelate cu (sa ateste) datele prezentate in CV. 

 

 În original: 

 

a. Cerere de participare in cadrul procedurii de selectie –va trebuie completata in intregime in 

conformitate cu Anexa 1, semnata si stampilata de reprezentantul legal. 

 

b. CV-urile în format Europass în limba română ale tuturor expertilor propusi de catre 

candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este 

propus în proiect, trebuie completat astfel incat sa reiasa clar experienta profesionala (in luni 

si ani) şi trebuie să fie datat şi semnat de expert pe fiecare pagina; 

 

c. O descriere a experienței entitatii candidate ca actori cu expertiză relevantă –experiență de 

minimum 6 luni, în domeniul uneia din sub-activitățile aferente activității 1 şi/ sau activitatea 

2 si pe care o veti/le veti derula, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de 

realizare/ de rezultat solicitați prin prezentele apeluri de proiecte (Anexa 1 Fisa partener). 

 

d. Fisa partenerului – Anexa 2 completata in intregime; ATENTIE! Fisa partenerului contine 

urmatoarele sectiuni care trebuie completate in intregime: a.Descriere partener, b. Finanţări 

anterioare, c. Exercitii financiare-pentru ultimii 3 ani fiscali (in acest caz: 2013, 2014, 2015). 

Fisa va fi semnata si stampilata de repezentantul legal al entitatii aplicante. 

 

e. Urmatorul set de declaraţii standard, semnate si stampilate de reprezentantul legal, care să 

certifice încadrarea în criteriile de eligibilitate menţionate în ,,Orientări privind accesarea 
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finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, precum şi în 

ghidul solicitantului -conditii specifice: 

 

1. Declarație de eligibilitate; 

2. Declarația privind evitarea dublei finanțări; 

3. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor aferente cheltuielilor ce vor 

fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020  

 

G. PREZENTAREA CANDIDATURILOR SI PROCESUL DE SELECTIE 

 

1. Prezentarea candidaturilor 

Cererea de participare, completata in conformitate cu Anexa nr. 1 si 

documentele aferente acesteia vor fi depuse in plic / pachet inchis, intr-un singur 

exemplar original, la registratura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, 

pana la data de 01.02.2017, orele 14.00, adresa: SCJU Craiova, Strada Tabaci Nr. 1, 

Craiova, Dolj. 

 

Pe plic/pachet se va preciza: ,,Candidatura pentru selectia de parteneri in 

cadrul apelului de proiecte AP 4/PI 9.iv/ OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de 

competențe al profesioniștilor din sectorul medical”, Programul 

Operaţional Capital Uman. A nu se deschide inainte de data 01.02.2017, ora: 

16.00”. 

Se pot solicita clarificari in scris, pe email, pana in data de 25.01.2017, ora: 12.00. 

 

Date de contact:  

Adresa: SCJU Craiova, Strada Tabaci Nr. 1, Craiova, Dolj 

Telefon/fax:  0726697596 

Email: mihaiioana_romania@yahoo.com 

Persoana de contact: Conf. Univ. Dr. Mihai Ioana 

 

2. Procesul de selectie 

Selectia partenerilor se va realiza de catre o comisie de evaluare a SCJUC care 

va proceda dupe cum urmeaza: 

a.  Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare 
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Comisia de evaluare a ofertelor va fi desemnata de catre Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta Craiova si va fi constituita dintr-un numar de minim 3 persoane: 1 

presedinte si 2 membri. 

b.  Verificarea eligibilitatii aplicantului. 

Comisia  de  evaluare  va  verifica  documentatia  depusa   de  aplicanti  

urmarind: indeplinirea conditiilor de eligibilitate stabilite prin prezenta 

metodologie si conformitatea cu  cerintelele de prezentare a candidaturilor.  

 

Aplicantul va fi respins si documentatia nu va fi evaluata, pentru urmatoarele 

motive: 

 documentatia a fost primita dupa termenul limita de depunere specificat 

in anuntul de participare; 

 documentatia de participare nu contine toate documentele solicitate; 

 aplicantul a depus documentatia  necesara pentru dovedirea 

eligibilitatii, dar nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili conform 

Ghidului Solicitantului. 

c.  Evaluarea ofertelor 

Fiecare membru al comisiei de evaluare va evalua documentatia depusa de 

aplicant in baza grilei de evaluare si va acorda un punctaj.  

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. 

In baza acestor punctaje, se intocmete un clasament, iar aplicantii cu cel 

mai mare punctaj vor fi declarati castigatori. Procesul de evaluare se va 

incheia cu un raport al proceduri incheiat de catre membrii comisiei de evaluare. 

d.  Rezultatele selectiei. 

Comisia de evaluare va informa aplicantii selectati cu privire la rezultatul procedurii de 

selectie, in termen de 2 zile de la aprobarea raportului de selectie. Candidatii vor fi 

contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului. 

Rezultatelor procedurii de selectie se vor publica pe site-ul Spitalului Clinic Judetean 

Craiova - http://www.scjuc.ro/ printr-un anunt de selectie  care va contine informaţii 

privind candidaţii participanţi la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de 

fiecare dintre aceștia. Totodata va fi publicat si raportul procedurii de selectie. 

e.  Depunerea si solutionarea contestatiilor: 

Aplicantii declarati respinsi sau neselectati in urma aplicarii procedurii de evaluare 

au dreptul sa depuna contestatie. Solutionarea contestatiilor se realizeaza de comisia 

de contestatii desemnata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. 



                              Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova                   
                              Craiova, str. Tabaci, nr.1  
                              OFICIUL JURIDIC – Tel: 0251/502.242                             
                              Tel.: 0251-502.200                                            
                              Fax: 0251-534523                                                                  
                              E-mail: oficiuljuridicdolj@yahoo.com 
                              Web: www.scjuc.home.ro 

                                              OPERATOR DE DATE NR. 20767 

 

Contestatia, formulata in scris, se transmite prin posta sau se depune la  

registratura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova in atentia comisiei de solutionare 

a contestatiilor. 

Depunerea  contestatiilor privind  rezultatele selectiei se realizeaza in termen 

de 2 zile calendaristice de la data primirii comunicatului rezultatelor. Comisia 

de contestatie va solutiona contestatia in termen de 3 zile calendaristice de la data 

depunerii acesteia. Odata cu depunerea contestatiei, aplicantul va face dovada 

respectarii termenului solicitat mai sus, respectiv va depune o copie dupe talonul 

confirmarii de primire / e-mail-ul de primire a rezultatului. 

Rezultatul evaluarii contestatiei de catre comisia de solutionare a contestatiilor este 

comunicat printr-un raport pe site-ul http://www.scjuc.ro/. 

 

 

H. ANEXE 

Anexa 1 – Cerere de participare la procedura de selectie parteneri 

Anexa 2 – Fisa de date partener, care contine sectiunile: a.Descriere partener, b. 

Finanţări anterioare, c. Exercitii financiare-pentru ultimii 3 ani fiscali (2013, 2014, 

2015). 

Anexa 3 – Declaratii: 

1. Declarație de eligibilitate; 

2. Declarația privind evitarea dublei finanțări; 

3. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor aferente 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanţare din 

FESI 2014-2020  
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I. GRILA EVALUARE SI SELECTIE CANDIDATURI 

 

a. Calificare  

Criteriu calificare DA NU 

I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat toate 
documentele solicitate prin prezentul anunt de 
selecţie  

  

Documentele solicitate respectă modelul pus 

la dispozitie, precum si forma de prezentare 

solicitata 

  

Documentele puse la dispozitie ca model sunt 

integral și corect completate 
  

II. Capacitatea candidatului de a furniza 

servicii corespunzător activităţilor 

proiectului 

  

Are în obiectul de activitate prestarea de 

servicii de natura celor care sunt necesare 

implementării proiectului, conform cu temele 

și activităţile la care dorește să fie partener  

  

Are experiență în implementarea a cel puțin 1 

proiect cu finanțare nerambursabilă și / sau 

are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul 

activităților proiectului. 

  

Are capacitatea financiară și operațională de 

realizare a activităților din proiect 
  

III. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese    

Și-a îndeplinit obligațiile de plată a 

impozitelor și taxelor locale și nu figurează în 

evidențele fiscale cu obligații de plată nete 

care depășesc 1/12 din totalul obligațiilor 

datorate în ultimele 12 luni, în conformitate 

cu prevederile Ghidului - Orientări privind 

accesarea finanțărilor in cadrul POCU 2014-

2020. * 
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*cu excepţia datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de 

plată/rambursare depuse pentru proiectele finanţate din fonduri europene  

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a 

fost bifată rubrica “DA” 

 

b. Selectie 

Criterii de selectie 
Punctaj maxim 

 

1. Capacitatea operaţională și financiară 80 puncte 

1.1 Resurse umane 25 

 

Evaluarea nivelului experienţei relevante a expertilor, 

din CV (se evaluează ca medie aritmetică a anilor de 

experiența a tuturor experților propuși) 

• Experienta expertului nu este relevanta pentru 

pozitia solicitata – 0 puncte  

• Nivel scăzut de experienta relevanta (experienţă de 

până la un 1 an) – 10 puncte 

• Nivel mediu de experienta relevanta (experienţă 

cuprinsă între 1 și 3 ani) – 20 puncte 

• Nivel înalt de experienta relevanta (experienţă mai 

mare de 3 ani) – 25 puncte  

25 

1.2 Situatia financiara (media cifrei afaceri/veniturilor 

in ultimii 3 ani fiscali) 
25 

 
• până la 50.000 euro - 0 puncte 

• între 50.000 si 100.000 euro - 10 puncte 

• 100.000 euro si peste - 25 puncte  

25 

1.3 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare 

nerambursabila  

15  
• 1 proiect – 5 puncte 

• Intre 2 si 5 proiecte – 10 puncte 

• Mai mult de 5 proiecte – 15 puncte  

1.4 
Dovada experienţei organizatiei/entitatii aplicante 

de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 

proiectului 

 

15 
 • Intre 6 luni si 1 an – 5 puncte  
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• Intre 1 si 3 ani – 10 puncte  

• Mai mult de 3 ani – 15 puncte 

3. Alte criterii specifice de selecție 20 puncte 

3.1 
Sunt descrise concret şi coerent elementele prin 

care entitatea aplicanta aduce valoare adăugată  

parteneriatului  

20 
 

• Nu exista descriere a valorii adaugate -0pct 

• Descriere generala fara elemente concrete-10 

pct;  

• Decriere coerenta cu elemente cocrete -20 pct 

 TOTAL 100 puncte 
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Anexa 1  

 

                                              CERERE DE PARTICIPARE 

 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de 

Parteneriat cu entități de drept privat, pentru depunerea unei cereri de 

finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

(POCU), Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea 

accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 

medicală și servicii sociale de interes general Obiectivul specific 4.8: 

Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, 

apel Cod 2014RO05M9OP001, ________________ (denumirea organizației) 

își exprimă intenția de a participa in cadrul procesului de selectie de parteneri 

pe care SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA il 

desfasoara. 

 

Precizam ca (denumirea organizatiei) 

................................................................................................ cu sediul in (adresa 

completa)............................................, telefon/fax................................email........................ cod 

fiscal nr. ........................................., nr de inregistrare in Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor/ 

Registrul Comerţului; cont bancar nr. ............................................................................., 

deschis la Trezoreria / Banca ................................................................................, cu sediul in 

................................................. reprezentat de (numele reprezentantului 

legal)...................................................... in calitate de (functia).................................................., 

telefon .........................................................., e-mail 

..................................................................., se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri 

eligibili pentru POCU, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 
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Cunoscand prevederile art.  292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, 

declar pe propria raspundere ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund 

realitatii. 

 

 
Nume reprezentant legal 

Semnatura si stampila                                                                        Data: 
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Anexa 2 

 

FISA DE DATE PARTENER 

 

a.Descriere partener 

 

Denumire organizaţie/institutie  

Acronim  

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului   

Nr. de la Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor   

Data înfiinţării  Daca este cazul 

Cod CAEN principal Daca este cazul 

Inregistrat in scopuri de TVA DA/ NU 

Date de contact institutie/organizatie (adresă 

sediu social, cod postal, tel., fax, e-mail, pagina 

web) 

 

Reprezentant legal: functia, nume si prenume, 

data nasterii, CNP, telefon, fax, email 

 

Persoana de contact (nume si prenume, poziţia 

în organizaţie, tel., fax, email) 

 

Date financiare: IBAN, cont, denumire banca, 

denumire sucursala, denumire adresa sucursala, 

swift  

 

Activitatea/Activitatile din proiect pentru care 

aplica 

Specificati activitatile din cadrul proiectului 

pentru care ati depus aceasta candidatura 

Descrierea activităţii si experientei organizaţiei, 

relevantă pentru acest proiect 

1. Vă rugăm să descrieţi activitatea si scopul 

organizatiei/entitatii, in conformitate cu 

documentele de infiintare ale acesteia (statut/act 

constitutiv). Precizati in ce fel sunt acestea 

relevante pentru activitatile pe care le veti 

implementa in cadrul acestui proiect. 
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2. Descrieți experiența entitatii/organizatiei 

relevantă in domeniul activitatilor pe care le veti 

implementa in cadrul acestui proiect -una sau mai 

multe dintre activitati  

 

Resurse materiale  Descrieti o lista a resurselor materiale pe care 

entitatea le deţinute si pe care le propune pentru 

a fi puse la dispozitie/utilizate în cadrul 

proiectului: 

1. echipamente (ce fel de echipamente?, cate?) 

2. vehicule,  

3. spaţii disponibile (inclusiv sediul/sedii pentru 

desfăşurarea activităţilor 

proiectului/management/coordonare): specificati 

adresa completa a sediului de implementare 

4. alte resurse, ex: softuri specializate de 

evaluare, management, administrare, etc;   

Observatie: Nu este obligatorie punerea la 

dispozitie a tuturor tipurilor de resurse de 

enumerate mai sus. 

Descriere valoarea adaugata a parteneriatului Descrieti, utilizand elemente concrete, valoarea 

adaugata pe care implicarea organizatiei/entitatii, 

o aduce implementarii proiectului 

 

b. Finanţări anterioare (informaţii și detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în 

ultimii 3 ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse 

financiare). Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi: 

 

Titlul proiectului (conform contractului de 

finanţare)  

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 

finanţatoare)  

 

Cod SMIS (este mentionat in contractul de 

finantare) 

 

Numar inregistrare contract de finantare, data  



                              Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova                   
                              Craiova, str. Tabaci, nr.1  
                              OFICIUL JURIDIC – Tel: 0251/502.242                             
                              Tel.: 0251-502.200                                            
                              Fax: 0251-534523                                                                  
                              E-mail: oficiuljuridicdolj@yahoo.com 
                              Web: www.scjuc.home.ro 

                                              OPERATOR DE DATE NR. 20767 

 

semnare contract 

Data incepere, data finalizare proiect  

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant 

sau partener)  

 

Obiectivul proiectului  

Activitatile proiectului  

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului   

Valoarea totală a proiectului Asistenta financiara acordată anterior va fi 

exprimata doar in RON. In cazul in care 

contractul a fost in euro, se va specifica cursul de 

conversie euro/RON folosit (in cazul finanțărilor 

POSDRU cursul este cel din ghidul specific 

aferent apelului pe care a fost depusa cererea de 

finanțare). 

Suma eligibil proiect = valoarea totala a proiectului excluzand 

cofinantarea 

Suma eligibil beneficiar  = valoarea totala care a revenit entitatii 

dumneavoastra excluzand cofinantarea, in cazul 

in care proiectul a fost implementat in 

parteneriat  

Notă: in cazul in care proiectul a avut un singur 

beneficiar, se va introduce aceeași suma in 

coloanele  Eligibil Proiect. 

Sprijin beneficiar = valoarea totala a proiectului excluzand 

cofinantarea 

Notă: in cazul in care proiectul a avut un singur 

beneficiar, se va introduce aceeași suma in 

coloanele  Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar. 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse 

externe nerambursabile, surse externe 

rambursabile)  

 

Programul de finantare -denumire, axa 

prioritara/masura, etc 
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Numele instituţiei finanţatoare  

 

În cazul în care în ultimii 3 ani financiari ați beneficiat de măsuri de ajutor de stat, vă rugăm să 

completați rubricile aferente acestei secțiuni. 

 

Baza legală națională 

Denumirea măsurii de ajutor Denumire act juridic Număr An 

- Ex: contract - - 

 
*Baza legală comunitară (se completează doar dacă este cazul)  

Baza legală comunitară Măsura CE Număr An 

    

 

c. Exercitii financiare-pentru ultimii 3 ani fiscali (in acest caz: 2013, 2014, 2015) 

 

Data incepere exercitiu financiar  

Anul 1 01.01.2013 

Anul 2 01.01.2014 

Anul 3 01.01.2015 

Data incheiere exercitiu financiar  

Anul 1 31.12.2013 

Anul 2 31.12.2014 

Anul 3 31.12.2015 

Numar mediu de salariati  

Anul 1  

Anul 2  

Anul 3  

Cifra de afaceri/ venituri totale (ONG)  

Anul 1  

Anul 2  

Anul 3  

 

 

 

 

 


