


 
Activităţile principale ale proiectului includ:  
 
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. 
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 

Selectia partenerilor se face pt activitatea 1 respectiv sub- activitatea 1, sub- 
activitatea 2, sub- activitatea 3 
 

Durata proiectului : 36 luni 
 

Criterii de eligibilitate cerute organizatiilor din mediul privat pentru a putea fii 
selectate ca parteneri in cadrul proiectului: 
 
a) Sa aiba personalitate juridica, putand fi organizate atat ca entitati de drept privat fără scop 
patrimonial, cât şi ca entităţi de drept privat cu scop patrimonial; 
b) Să fie înregistrate în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene; 
c) Să nu se afle in nici una dintre situaţiile prevăzute de art. 93(1) , art 94 şi art 96(2) din 
Regulamentul  (CE) nr . 165/2002 si indeplinesc condiitile prevazute de art 93(2) al aceluiasi 
Regulament; 
d) Să nu se afle în conflict de interese (acţionarii şi angajaţii organizaţiei , în cazul în care 
partenerul potenţial este organizaţie comercială, sau membrii şi angajaţii asociaţiei, în cazul 
în care partenerul potenţial este o organizaţie non-guvernamentală, respectiv experţii 
propuşi în cadrul proiectului, nu au rude de gradul I in cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte 
e) Să îndeplinească condiţiile generale şi condiţiile specifice de eligibilitate stabilite prin 
Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte pentru Programul Operational 



Capital Uman (POCU), pentru Axa prioritară 4 - Obiectivul tematic 9: ,Prioritatea de investiții 
9.iv Obiectivul specific 4.8; 
f) Să îşi asume angajamentul de a participa la realizarea activităţiilor proiectului şi la 
cofinanţarea acestuia în conformitate cu prevederile  Ghidului Solicitantului aferent Cererii  
de propuneri de proiecte pentru  Axa prioritară 4 - Obiectivul tematic 9: ,Prioritatea de 
investiții 9.iv Obiectivul specific 4.8; 
g) Sa facă dovada ca dispune de autorizările necesarea pentru activităţile proiectului la a 
caror implementare intenţionează să participe, daca este cazul 
h) dispune de capacitate finaciară necesară pentru implementarea proiectului; 
 

Pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizatiile interesate vor prezenta 
urmatoarele documente: 
 
- Documentul constitutiv al organizatiei/Extras din registrul Asociatiilor şi Fundatiilor din 
Registrul Comertului (dupa caz) şi Certificat de înregistrarea fiscală- copie certificată cu 
originalul  
- Declaraţie de eligibilitate a reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii proiectului 
, în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului şi participarea la activitatiile proiectului - 
original  
- Declaratie de eligibilitatea a reprezentantului legal privin neîncadrarea în nici una dintre 
situaţiile de excludere prevăzute de Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de 
proiecte pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) , pentru Axa prioritară 4 - 
Obiectivul tematic 9: ,Prioritatea de investiții 9.iv Obiectivul specific 4.8; 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţii generatoare de conflict de interese; 
- Autorizări necesarea pt activitatea 1  
- Cazier Fiscal 
-Documente care demonstrează desfăşurarea , de activităţi de formarea profesională specifică 
pentru personalul medical; 
-dovezi cu privire la implicarea în proiecte cu fonduri nerambursabile, dupa caz (copii după 
contractele de finaţare, acorduri de parteneriat şi extrase din anexele relevante la contractele 
de finanţare ( de expemplu cererea de finanţarea, rapoarte,etc.)  si/sau copii după contractele 
de prestări servicii privind activităţile mentionate si/sau alte documente similare, din care să 
rezute explicit experienta solicitată conform prezentului anunţ-în copie) 
 
 
Criterii de selectie pentru Partener (P1) 
 
Capacitate operationala  
 

Demonstrează  desfăşurarea  de activităţi de formarea profesională specifică pentru 
personalul medical.Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice se vor prezenta 
dupa caz , copii dupa contractele de finanţarea , acorduri de parteneriat, si extrase din 
anexele relevante la contractele de finanţarea( de exemplu cererea de finaţarea , rapoarte 
finale,etc şi /sau copii după contractele de prestări servicii privind activităţile menţionate din 
care să rezulte explicit experinta solicitata conform prezentului anunţ.) 
 

Partenerul va propune minim 5 experţi în derularea acestor activităţi şi va prezenta 
cv-uri şi Fişa postului pentru poziţiile propuse. 
 



Pentru evaluarea candidaturilor , organizaţiile interesatea vor prezenta o notă justificativă 
privind calitatea de partener -  în original. Aceasta notă va mentiona: 
 
-elementele prin care activităţile şi expertiza specifică a organizaţiei sunt relevante pentru 
proiect 
 
- descrierea modului în care partenerul considereă că reazultatele activităţilor şi/sau 
proiectelor implementate anterior pot fi valorificate în cadrul proiectului; 
 
- descrirea modului în carea experienţa în lucrul cu personalul medical contribuie la 
implementarea obiectivului proiectului; 
 
- descrirea resurselor umane şi implicarea acestora pentru îndeplinirea activităţilor 
proiectului ( vor fi ataşate CV-urile experţilor propuşi, documente suport pentru CV-uri şi 
Fişele de post pentru poziţiile propuse ); 
 
-descrierea modului de alocarea al resurselor pentru implementarea activităţilor propuse 
pentru realizarea obiectivului proiectului; 
 
-descrierea modului de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivului 
proiectului 
 
-descrierea modului în care implicarea organizaţiei partenre va genera valoarea adăugată în 
ceea ce priveşte implentarea proiectului. 
Nota: 1. Capacitatea operatională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii 
eliminatorii.Dosarele de canditatură care nu indeplinesc condiţiile de eligibilate vor fi excluse 
din procesul de selectie. 
 

Calendarul selectiei  
 
1. Depunerea dosarelor de canditatură se face în perioda 15-29 noiembrie, ora 16.00, direct 
la secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu nr.48, 
secretariat, cu menţiunea "Anunţ selecţie parteneri POCU 4.8 " . Dosarele de candidatură 
trimise prin curie trebuie să ajungă cel târziu pană la data de 29 noiembrie , ora 16.00. 
2. Evaluarea dosarelor conform grilei de evaluarea  - 29 noimbrie 2016  
3. Afişarea rezultatelor evaluării  2 decembrie 2016  
4. Depunerea contestaţiilor  5 decembrie  
5. Solutionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale 7 decembrie 2016 
 

Pentru a fi eligibil, organizaţia aplicantă trebuie să obţină minim 70 de puncte în urma 
evaluării dosarului de candidatură , conform tabelului " 3 Criterii de evaluarea a dosarelor de 
candidadura " din anexa 2 a acestui Anunţ de Selecţie  

În cazul unor punctaje finale egale departajarea se face în funcţie de punctajul maxim 
obţinut pentru urmatoarele criterii (în această ordine): experienţa în organizarea şi 
desfăşurarea programelor de formare pentru cadrele medicale, experienţa  în derularea 
proiectelor relevante pentru obiectivul şi activităţile identificate prin acest Anunţ de Selecţie. 

Propunerea de parteneriat eligibilă va fi selectată şi aprobată în bazele evaluării de 
către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte www.spitaldb.ro. 



Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri nu 
creează nici o obligaţie pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Toate activităţile 
desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de 
natură financiară, sau de orice altă natură, pentru nici una din părţi. 
 
Informatii suplimentarea se pot solicita la adresele de email: sptadmin@spitaldb.ro.  
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Anexa 1 
 
                                                                 Scrisoare de intenție  
 
         Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene 
POCU 2014-2020 ce urmează a fi depus de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. În urma 
anunțului dumneavoastră privind încheierea unor acorduri de parteneriat cu entități de 
drept public sau privat, pentru depunerea unei Cereri de finanțare, Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 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 

, ___________________(denumirea organizatiei), își exprimă intenția de a participa ca partener în 
cadrul unui proiect cu obiectiv general cresterea calităţii şi eficacităţii serviciilor medicale în 
judeţul Dâmboviţa prin investiţia în resursa umană, crescând nivelul de competenţe al 
profesioniştilor din sistemul medical, în acord cu domeniile prioritarea identificate în 
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 în cadrul activitaţilor I la subactivităţile 1,2 şi 3 
aşa cum sunt ele identificate în anunţul de selecţie Parteneri POCU 4.8 corespunzator. 

 
 Precizăm că ________________________ (denumirea organizaţiei) se încadrează în 
categoriile de parteneri eligibili pentru Axa prioritară 4, OS 4.8, Ghidul solicitantului Conditii 
Specifice.În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarele contribuții: 
_________________________________________________________________________ 

 De asemenea organizaţia nostră a acumulat experienţă în domeniul la care se 
referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru 
implementarea activităţilor unui proiect din POCU. 
 
 Declar pe  proprie răspundere că: 
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese, aşa cum sunt ele precizate în anunţul de 
selecţie parteneri POCU OS 4.8 corespunzator; 
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor 
sociale și nu avem datorii fiscale, 
 
 
 Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră 
să devină partener în cadrul acestui proiect pentru activitățile menționate. 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal    Data 
 
.............................................................................................. 
 
Semnătura ...................................................................... 
 
Ștampila............................................................................ 
 



 
 
Anexa 2  
 
1. Grila de verificarea a conformităţii administrative 
Criteriu        DA       NU 
I Conformitatea documentelor    
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate 
prin prezentul anunţ de selecţie 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat   
Documentele depuse sunt integrale si corect completate   
  
Nota : Conformitatea adminstrativă se consideră indeplinită numai în cazul în 
care la toate criteriile de ELIBILITATE a fost bifată rubrica  "DA" 
 
 
2. Grila de verificarea a eligibilitatii 
 
Criteriu DA NU 
Capacitatea candidatului de a desfasura activitatile 
proiectului 

  

Personalitate juridică română sau al unui stat membru U.E   
Respectă condiţiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul 
Solicitantului aferent  Cererii de propuneri de proiecte pentru 
pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) , pentru 
Axa prioritară 4 - Obiectivul tematic 9: ,Prioritatea de investiții 
9.iv Obiectivul specific 4.8; 
 

  

Are în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi de natura 
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 
temele şi activităţile la care doreşte să fie partener 

  

A participat în calitate de partener, beneficiar sau subcontactor 
în cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și/sau are 
experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 
proiectului 

  

Dispune de autorizările necesarea pentru activităţile 
proiectului la a căror implementarea intentionează să participe, 
dacă este cazul 

  

Are capacitate economico-finaciară de realizarea a activităţilor 
din proiect 

  

II Conduita candidatului   
Nu este subiect al unui conflict de interese   
 
Nota : Conformitatea adminstrativa se considera indeplinita numai in cazul in care la toate 
criteriile de ELIBILITATE a fost bifata rubrica  "DA" 

 
 
 
 



3. Criterii de evaluarea  a dosarelor de candidatura  
 
Criteriu 
 
 

Punctaj 
 
acordat 
 

I  Relevanţa pentru domeniu şi activităţile proiectului total 40 pct 
Sunt descrise concret şi complet elementele prin care activităţile şi 
expertiza specifică a organizaţiei sunt relevante  pentru proiect  

min 0 pct. 
max 10 pct  

Experinţa organizaţiei în implementarea de proiecte este relevantă 
pentru obiectul şi activităţile proiectului 

min 0 pct. 
max 10 pct 

Experienţa în organizarea şi desfasurarea programelor de formarea 
a  personalului specializat din sistemul medical 

min 0 pct. 
max 10 pct 

Masura în care rezultatele activităţilor şi/sau proiectele 
implementate anterior pot fi valorificate în cadrul proiectului 

min 0 pct. 
max 5 pct 

Experienţa în lucru a ghidurilor de practică, a procedurilor precum 
și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare 
profesională pt programele prioritare în domeniul sănătăţii 

min 0 pct. 
max 5 pct 

II  Capacitatea de a implementa activităţile proiectului total:40 pct  
Organizaţia dispune de resurse umane adecvate în raport cu 
activităţile în care se va implica pentru implementarea proiectului 

min 0 pct. 
max 10 pct 

Expertiza şi calificările experţilor cheie sunt complet şi corect 
descrise şi corespund necesităţilor derivate din implentarea 
proiectului  

min 0 pct. 
max 5 pct 

Organizaţia dispune de resurse finaciarea adecvate în raport cu 
activităţile in care se va implica pentru implementarea proiectului 

min 0 pct. 
max 10 pct 

Este descris corect si complet modul de alocare al resurselor pentru 
implementarea activităţilor propuse pentru realizarea obiectivului 
proiectului 

min 0 pct. 
max 5 pct 

III  Valoarea adaugata a parteneriatului Total:20 pct 
Este descris corect şi complet modul de implementarea a 
activităţilor propuse pentru realizarea obiectivului proiectului 

min 0 pct. 
max 10 pct 

Activităţile propuse şi responsabilităţile/modul de implicarea a 
organizaţiei în proiect răspund concret obiectivului identificat şi 
contribuie la îndeplinirea acestuia 

min 0 pct. 
max 5 pct 

Implicarea organizaţiei generează valoare adaugată în ceea ce 
priveşte implementarea proiectului 

min 0 pct. 
max 5 pct 

TOTAL  ( I+II+III)   
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