
     
 

 

                      

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 
 

PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT POCU 2014-2020, AXA 4 

 

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020 şi a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020,  

 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, anunţa organizarea unei proceduri de selecţie 

pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei 

cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – 

Incluziune socială și combatarea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combatarea 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 

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt 

specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Ghidul Solicitantului –  

 

Condiții Specifice ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de 

sănătate” 

 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului 

medical implicat în programele naționale prioritare de sănătate, în domeniul reabilitării respiratorii 

astfel încât să fie îmbunătățită calitatea și să crească accesul la serviciile medicale oferite pacienților 

cu boli respiratorii cronice, în vederea unei reinserții sociale și profesionale cât mai rapide și mai 

eficiente. 

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o 

perioadă de maxim trei ani.  

Activităţile eligibile în cadrul proiectului sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – 

Condiţii specifice, (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/), 

după cum urmează:  

 

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru personalul 

medical implicat în implementarea programelor prioritare la nivel național și local (nivel 

regional, județean) de sănătate. 

 Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesională specifică pentru 

personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate identificate în acest ghid (nivel 

național, nivel regional, județean și local) inclusiv sisteme de simulare a unor activități 

clinice în domeniile prioritare, dacă este cazul. 
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NB. Facilitarea accesului instituțiilor medicale la echipamentele structurilor de diagnostic și 

cercetare din centrele universitare de referință: acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente 

(inclusiv instruire)/ baze de date, se realizează în baza unui parteneriat cu instituția medicală; 

 

Programele de formare vor cuprinde sesiuni teoretice și practice. 

 Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a 

procedurilor precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională 

aferente programelor prioritare în domeniul, necesare pentru domeniul medical din 

Romania. Noile programe de formare pot viza inclusiv includerea în Codul Ocupațiilor din 

Romania a unui/ unor standard(e) profesional(a) ca suport pentru noi calificări/ specializări, 

necesare în domeniul medical, relevante obiectivelor vizate de prezentul ghid. Dezvoltarea 

noilor programe de formare este eligibilă inclusiv pentru situațiile în care formarea 

profesională vizează calificări noi, nereglementate în Romania, dezvoltate în spațiul 

occidental; 

 Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare în domeniile prioritare de sănătate pe 

platforme de e-learning pentru schimburile de cunoștințe. Achiziția sau dezvoltarea de noi 

platforme de e-learning nu este eligibilă spre finanțare în cadrul acestui apel de propuneri de 

proiecte. 

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de experiență/ 

schimburi 

de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale 

Aceasta activitate urmărește îmbunătățirea cadrului metodologic şi a competențelor tehnice a 

specialiștilor din domeniul medical, creșterea gradului de implicare a specialiștilor români în 

inițiativele europene de schimb de informații. 

În cadrul acestei activități se vor finanța: 

 Participare la programe de formare, congrese, workshop uri în domeniile prioritare de 

sănătate 

 Efectuarea de stagii practice 

Aceasta activitate se poate derula și în afara zonei vizate de proiect, dar pe teritoriul Uniunii  

Europene. 

 

Activitățile din proiect pentru care se solicită parteneri: 

 Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a 

procedurilor precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională 

aferente programelor prioritare în domeniul, necesare pentru domeniul medical din Romania 

 Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de experiență/ schimburi 

de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale 

 

De asemenea, partenerul va fi implicat și în derularare temelor secundare abordate de proiect și a 

activităților transversale propuse prin acesta. 

 

Activităţile proiectului vor fi definite clar în urma stabilirii parteneriatului final.  

 

 



     
Profilul partenerilor: 

Participanţii la procedura de selecţie a partenerilor vor putea fi ONG-uri și trebuie să fie implicaţi în 

cel puţin o activitate relevantă precum şi să respecte obligatoriu următoarele condiţii specifice, în 

funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului: 

 

Condiţii generale de eligibilitate (Orientări Generale privind Oportunităţile de Finanţare în 

cadrul POCU 2014-2020):  

 

 Partenerii naţionali sunt entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu 

excepţia 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 nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 

privind eligibilitatea solicitanţilor : 

o este în incapacitate de plată/ în stare de insolventa, conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolventa unităţilor 

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

insolventei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

o a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

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

judicata; 

o se afla 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 afla în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi 

natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

o reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigura 

conducerea partenerului au comis în conduită profesională greşeli grave, 

demonstrate în instanţă, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

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

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

obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis 

de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

o reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigura 

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

judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice 

alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

o partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a 

acestora şi persoanele care asigura conducerea partenerului/partenerilor se afla în 

situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia 

naţională şi comunitara în vigoare 



     
o se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI 

POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii. 

o partenerul se afla pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii 

contractelor de finanţare din culpă beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau 

a refuzat să semneze contractul de finanţare. 

 

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

relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de 

exemplu: formare profesională, informare şi consiliere profesională, programe de tipul „a doua 

şansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educaţie preuniversitară/universitară, 

economie socială, etc). 

 Partenerii naţionali sunt obligaţi să contribuie financiar la realizarea proiectului prinasigurarea 

unei părţi din cota de cofinanţare a proiectului.  

 

Ratele de cofinanţare sunt prezentate în Ghidul Solicitantului Condiţii Generale -  

descarcabil de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/ 

 

Capacitatea operaţională  
 

Fiecare partener trebuie să aibă experienţa în implementarea a cel puţin 1 proiect cu 

finanţare nerambursabilă şi/ sau să aibă experienţa de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 

proiectului.  

 

 

Capacitatea financiară şi operaţională 

 

Potenţialii parteneri trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională. 

Ca regulă generală, o entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 

proiecte pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau 

solicitant.  

În cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri 

de proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridică participanta vor fi respinse.  

În funcţie de tipologia cererii de propuneri de proiecte, ghidul solicitantului condiţii specifice 

poate conţine derogări sau amendamente la această regulă. 

 

A. Capacitatea operaţională şi financiară a parteneriatului – reprezintă criterii de 

eligibilitate eliminatorii. 

 

Capacitatea operaţională a parteneriatului 

6 luni de experienţa minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanţare / 

proiecte similare implementate anterior 

 

Criteriu de verificarea a eligibilităţii - ani de experienţă 



     
Potenţialul partener are experienţa în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 

nerambursabilă şi/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului pentru 

care este responsabil. 

 

 

Capacitatea financiară a parteneriatului 

 

1. Organizaţii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 

ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile (balanţă, bilanţ contabil) SAU 

maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale. 

 

2. Organizaţii Neguvernamentale cu vechime mai mică de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile totale 

 

 

Fiecare partener va suporta contribuţia proprie la cheltuieli eligibile, proporţional cu 

valoarea cheltuielilor eligibile aferente acţiunilor pe care le va implementa.  

 

Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea activităţilor 

sale. 

 

Condiţiile de eligibilitate şi capacitatea operaţională reprezintă criterii ELIMINATORII.  

 

Procedura de evaluare a partenerilor  

 

            Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competentă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei detaliată în Anexa 6. Punctajul minim pentru 

că un partener să fie ADMIS este de 70 de puncte. 

 

Se va selecta partenerul ce a cumulat cel mai mare punctaj. În situaţia în care vor fi doi sau 

mai mulţi aplicanţi ce vor obţine acelaşi punctaj, se va selecta acela ce a obţinut punctaj maxim la 

cele mai multe criterii.  

 

În cazul în care partenerul selectat, cu cel mai mare punctaj, nu poate acoperi toate 

activităţile vizate a se derula în proiect, acestea vor fi acoperite de ceilalţi parteneri admişi, în 

ordine descrescătoare punctajului obţinut. 

 

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente: 

a) Statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi 

desfăşurate (copie stampilata şi semnată de reprezentantul legal);  

b) Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (copie stampilata şi semnată de reprezentantul 

legal); 

c) Certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local 

(copie stampilata şi semnată de reprezentantul legal); 

d) Certificatul de înregistrare fiscală (copie stampilata şi semnată de reprezentantul legal); 



     
a) Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie ștampilată şi semnată 

de reprezentantul legal) 

e) Documente din care să rezulte experienţă relevantă în implementarea proiectelor cu 

finanţare europeană (cel puţin un proiect implementat sau cel puţin 6 luni experienţa în 

implementare) 

f) Scrisoarea de intenţie – Anexa 1 

g) Fișa partenerului – Anexa 2 

h) Declaraţie de eligibilitate – Anexa 3 

i) Declaraţie de angajament – Anexa 4 

j) Orice documente pe care candidatul/aplicantul le considera relevante pentru acordarea 

punctajului (contracte de finanţare, acorduri de parteneriat, recomandări, autorizări, bilaturi 

contabile, CV-uri, contracte de muncă, diplome etc.) 

 

Organizaţiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de 

reprezentantul legal (copiile în format certificat ”conform cu originalul”, semnate şi ştampilate), 

documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenţia Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie Constanța, Judeţ Constanța. Pentru selecţia de parteneri POCU Axa 4, OS 4.8”.  

 

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie 

Constanța din str.Sentinelei nr.40, judeţul Constanța, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 14 decembrie 2016, ora 16.00.  

 

Persoana de contact:  

ARGHIR OANA CRISTINA,  

e-mail: arghir_oana@yahoo.com,   

tel. 0722636201; 0241486312. 

 

Termenele limită pentru derularea procesului  sunt: 

 

Primire solicitări de clarificare 12.12.2016 

Răspuns solicitări de clarificare 13.12.2016 

Depunere documentaţie 14.12.2016, ora 10.00 

Evaluare documentaţie 14.12.2016 

Anunţare candidaţi 14.12.2016 

Depunere contestaţii 15.12.2016 

Soluţionare contestaţii  15.12.2016 

Afişare rezultat final  15.12.2016 

 

Aplicanţii vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de finanţare în 

parteneriat cu Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, fiecare partener va suporta 

contribuţia proprie aferenta bugetului său.  

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către 

comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Spitalului Clinic de 



     
Pneumoftiziologie Constanța după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul 

instituţiei.   

 

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu 

creează nicio obligaţie pentru Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în situaţia în care 

cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în 

timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natura financiară, sau de 

orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


