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Direc{in de Sflnitate Publici Iaqi

ANUNT SELECTIE PARTENERI
proiect POCU 4.8 - Formarea personalului implicat in implementarea ;rrogramelor

prioritare de sinitate

in conlbrmitate cu prevederile O.U.G. 6412009 cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, aprobatE cu modificari prin Legea 3621 2009 qi ale Normelor rnetodologice de
aplicare a OUG 641 2009 aprobate prin H.G. nr. 21812012, pentru aprotrarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenfd a Guvernului nr. 641 2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale qi utilizarea acestora pentru
obiectivul CorLvergenfa, O.II.G. nr. 4012015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada cle programare 2014-2020 qi ale Normelor nnetodologice de
aplicare ale C).U.G. 4012015 qi Ghidul solicitantului condilii generale, Orientdri privind

accesarea finanldrilor in ceLdrul Programului aJio_nal Capita!. y.20I4 - 2020,
Direclia de Sdndtate Publicd la;i anun\d, nd, j:$ia;qgdurli ,aC'.S $,ia partenerilor
nafionali gi/sau transnalionali in vederea incheierii unui Acord de Parteneriat pentru
implementarea unui proiect care ya fi depus pentru finanlare in cadrul PI1OGRAMULUI
OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluzriunea sociald gi
combaterea sdrdciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sdrdciei Ei a oricdrei forme de Discriminare, prioritatea de investilii f.iv: Cregterea
accesului la servicii accesibile, durabile qi de inalt[ calitate, inclusiv asistenld medicald qi
servicii socialer de interes general,

Obiectivul specific al apelurilor de proiecte este: imbundtdlirea nivelului

de

competenle al profesioniEtilor din sectorul medical (OS 4.8)

Obiectivul general aI proiectului propus este imbundtSlirea nivelului de
competenfe al profesionigtilor din sectorul medical

Scopul cererii de finanlare il reprezintd oblinerea sprjinului financiar pentru
accesarea unui proiect POCU- Axa 4, OS 4.8 in vederea imbundtd{irii nivelului de
competenle al profesioniEtilor din sectorul medical.

Activitdlile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

Activitflfi eligibile:
Sprijin pentru creqterea capacitdtrii tehnice a personaluluLi implicat in
implementarea programelor prioritare de sdndtate la nivel nalional qi local (regional,
judefean) prin furnizarea de programe de formare pentru personalul medical, participare la
schimburi de experienld ;i schimburi de bune practici, inclusiv in contextul acliunilor de
cooperare transnafionale.

Activit6fi orizontale: managementul proiectului, achizilri publice ntdsuri specifice
de informare Ei publicitate

ActivitaLfile care vor fi derulate prin proiectul implementat in partenerriat vor respecta
prevederile Gtridului Solicilantului Condilii Generale POCU 2014 - 2{)20 qi Ghidului
Solicitantului Condifii specifrce ,,Formarea personalului implicat in implementarea
programelor prioritare de sdndtate" (inclusiv modificdrile aduse prin Corrigendumurile,
publicate).

Activitiifile in care vor fi implicafi partenerii:
Confonn Notei justificative (Ghidul Solicitantului - Condilii Gerrerale) care va
conline o analizd a valorii addugate a pafieneriatului in ceea ce priveqte utilizarea eficientd a
fondurilor precum

Ei

rolul partenerului in implementarea proiectului.

Criterii de eligibilitate:
Ministerul SAnAtAlii, organ de specialitate al administraliei publice centrale, cu
personalitate j uridicd, in subordinea Guvernului;
alte institulii gi structuri de specialitate ale Ministerului Sdndtdlii care desfrqoard
activitili in domeniul sdndtdlii publice la nivel naJional, regional, jude,fean Ei local;
a
o

a
a

direcliile de sdndtate publicd judetene gi a municipiului Bucureqti;
direclii de sdndtate publicd in cadrul ministerelor qi instituliilor cu refea sanitard
proprie, care colaborcazd cu unitdlile deconcentrate aIe Ministerului Siindtdlii
Institutele sau centrele de sdndtate publicd ca institulii publice regionale sau nafionale,
cu personalitate juridicd, in subordinea Ministerului SAndtAfi,
Instituliile gi structurile de specialitate ale Ministerului SdnatAlii, care desfdEoard
activitali in domeniul sandtdtii publice la nivel nalional, regional, judelean si local, cu
personalitate juridicd, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Sdndtdtii. cu exceotia CNAS si a caselor de asisurdri de r;iindtate
Universitdli
ONG-uri relevante

Partenerii solicitali trebuie sd dovedeascd capacitate financiard Ei operaliorLald prin:
-experienfd in implementarea de proiecte din fonduri europene dobAnditd in urma
implementdrii in calitate de beneficiarlpartener in ultimii trei ani - minim 1 proiect;
-sau experienld de cel pulin 6 luni in domeniul activitdlilor proiectului.

Con{inutul dosarului de participare:
Se vor depune in copie, semnate, stampilate gi certificate conform cu originalul de
cdtr e rcpr ezentantul le gal

a.

b.

:

Certificatul de inregistrare la Registrul Comerlului (operatori economir:i) / Certificatul
de inrep;istrare la Judecdtorie @rfanizatii ne guvernamentale) ;
Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada cd, are ca obierct de activitate
desftgurarea unor activitati relevante pentru prezentul proiect - organizatii

neguvernamentale;
Rezultartul exericitiului financiar pentru anu 2013, 2014, 2015 - bilanf contabil gi
contul de profit ;i pierderi, vizate qi inregistrate de organul competent qi balanlele
contabile din care sd reiasd sumele aferente proiectelor derulate;
d. Lista proiectelor finanfate din fonduri europene implementate in ultimii tri ani in
calitate de benehci ar I pari':ener.
Se

a.
b.

vor depune in original:
Scrisoare de intenlie (model Anexa 1)
Fiqa partenerului (model Anexa 2)

in Scrisoarea de intenlie gi in Figa partenerului, participanlii vor prezenta o listd de
activitdli succinte care vor conduce la atingerea activitdlii generale ;i e.tigibile conform
Ghidului - Condilii Specifice OS 4.8.
De asemenea, participanlii vor menliona cel putin o activitate relevanl.d a proiectului
pentru care dispun de resursele materiale qi umane necesare qi vor furniza o scurtd descriere a
acliunilor propuse in cadrul acestei activitdli cu prezentarea aspectelor considerate esentiale
pentru obfinereil rezultatelor aqteptate Ei atingerea obiectivelor gi a contribuliei in parteneriat:
plusvaloarea adusa proiectului.
Declaraltie pe propria rdspundere a reprezerrtantului legal (semnatd gi stampilatd de
cdtre acesta) ca nu se incadreazd in niciuna din situaliile de excludere stipulate in
cadrul Itegulilor generale privind eligibilitatea solicitanlilor, men{ionate la punctul
4.I.2. - Regulilor generale privind partenerii in cadrul cererilor de finanlare
nerambursabila prin POCU; - aqa cum sunt prezentate la pct. 4, Criterii de
eligibilirtate;
d. Declaratie pe propria rdspundere (semnat6 gi gtampilatd de cdtre reprezentantul legal)
prin care igi asumd sd depun[ toate diligenlele pentru a asigura resursi:le financiare qi
umane necesare pe toat6" durata de implementare a proiectului qi sustinerea
cofinan!drii;
Documente relevante care sd ateste capacitatea entitAfi de a implementa activitdtile
din proiect pentru care va fi selectatd;
Notd justtificativd (Ghidul Solicitantului - Condilii Generale) care va cxrntine o analiza
a valorii addugate a parteneriatului in ceea ce priveEte utilizarea eficientd a fondurilor
precum gi rolul partenerului in implementarea proiectului.

Criterii de selecfie
Selecfia se face pebaza de punctaj, cu un maxim de 100 puncte.
Propunerile care vor intruni mai pulin de 75 puncte nu vor fi luate in considerare.

Punctaj

a.
b.

expr:rienla partenerului in domeniul activitdlilor proiectului in care va fi implicat
- 50 puncte;
prez:.entarea activitdlilor in care pafienerul se va implica qi corelarea bugetului
propriu estimat cu activitdfile pe care le va derula - 50 puncte.

Calendarul procedurii de selec(ie

Activitate

Perioada de desflqurare

Publicarea anunlului de seleclie a partenerilor
Depunerea dosarelor

06.03.2017

06.03.2017

-

17.03.2017^ ora

16:00

Etapa [ - Verifi carea administrativd, a dosarelor
Etapa a II - a - Evaluarea in vederea selecliei
partenerilor

Publicarea anun{ului

privind

rezultatele

selecJiei

Primirea contestatiilor
S olufionarea contestaJiilor
Publicarea anunlului final privind rezultatele
selec!iei

20.03.20t7
20.03.2017

20.03.20t7
20 -22.03.2017. ora 14:00

23.03.20t7
23.03.2017

Depunerea documentelor

Oryanizatiile interesate sd participe la seleclie vor depune dosarul cuprinzand toate
documentele Ei informaliile solicitate cu mentiunea: "Pentru selectia de partener POCU 4.8.",
la sediul Direcliei de Sdndtate Publicd Iagi, cu sediul in Str. Conta Vasile;, 2-4,Iasi, Iasi,
judetul Iaqi
17,

Persoana de contact: consilier

juridic

Yasile Rusu

Adresa rle e-mail: vrusu@dspiasi.ro

Rezultatul procedurii:
Rezultatul procedurii de selecfie se va publica pe site-ul D.S.P.Iasi , www.dspiasi.ro,
printr-un anun! care va conline informaliile privind participanfii la procedurS, admigi qi
respingi gi punctajul oblinut de fiecare dintre aceEtia, iar partenerii selectali vor fi contactali
direct, la datele de contact furnizate in Fiqa partenerului.
Faptul ca o entitate a fost selectatd ca potenlial partener conform aceslei proceduri, nu
qeeazd nicio obligalie pentru D.S.P. Iaqi in situalia in care cererea de finan{are depusd nu a
fost selectatd pentru finanlare. Toate activitdlile desfrgurate in timpul elabordrii Dosarului
cererii de finanlare nu fac obiectul niciunei pretenlii de naturd financiard, sau de orice altd
natutd, pentru niciuna dintre pdrfi. D.S.P. Iagiiqi rezervd. dreptul de a solicita documente

suport suplimentare/informafii partenerilor selectali inainte de incheierea acordului
pafieneriat.

de

11. Solutionarea contestatiilor

Ofertanlii care nu au fost selectali de D.S.P. Ia;i ca parteneri in vederea aplicdrii cererii de
fi
nl-nr*proiectul care face obiectul "Anunfului de seleclie" pot depune, in termen de
de la data publicdrii "Rezultatului" procedurii pe site-ul www
contestalii care) se solufioneaz[ de comisia de contestalii in termen de
data expirarii termenului de depunere a contestaliilor,

Anexe:
Anexa I
Anexa 2

-

model Scrisoare de intenfie
model Fiqa partener

fsirnrvf;

de SIn[tate Publici Iasi

Executiv Dr. Liviu Stafie

A.nexa

nr. I

SCRISOARE DE INTENTIE

pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finanfat din
Programul Operafional Capital Uman ce urmeazl a fi depus de citre D.S.P.
Iaqi

in urma anunlului dumneavoastrd privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu
entitali de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de f,rnanlare pe Axa
prioritara 4: Incluziunea sociald qi combaterea sdrdciei din POCU, _
(denumireaorSyanizafiei) iSi exprimd intenlia de a participa ca partener in cadrul unui
proiect avdnd ca obiectiv imbundtdlirea nivelului de competenle al prof'esioniqtilor din
sectorul medical, la activitdlile:

Precizdm cf,
(denumireaorganizafiei) se incadreazd in
categoriile de solicitanlrlparteneri eligibili pentru Axa prioritara 4: Incluziunea sociald gi
combaterea sdrdciei. OS 4.8.

in cadrul acestor activitdti ne propunem

sd aducem urmdtoarea

contribufie:

De asemenea <>rganizafia noastrd a acumulat experienld in domeniul la care se referd tema
proiectului, dispune de personal specializat qi de resurse materiale pentru implementarea
activitAlilor unui proiect din POCU.
Declar pe propria rdspundere cd:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese:

B. Nu figurdrrr in evidenlele fiscale cu restanJe Iaplata impozitelor, taxelor, contribuliilor
sociale qi nu avem datorii fiscale.
Avdnd in vedere cele prezentate,vd rugam sd acceptali ca organizatianoastrd sd devind"
partener in caclrul unui proiect cu tema Ei activitdlile menfionate.
Numele gi prenumele reprezentantului
Semndtura

$tampila

legal:

Data:

Anexa nr.2

FI$A PARTENERULUI
Denumire orsttnizatie
Cod de ?nresistrare fiscald
Nr. de inregistrare in Registrul
Comerlului /
Nr. de la Regir;trul Asociafiilor
Fundatiilor
Anul infiin{drii

;i

Cifra de afacer:i
nentru ultimii 3 ani
Date de contact(adresd, tel., fax, email)
Persoana de contact (nume.

pozilra in
organiza[ie)
Descrierea activitdlii organizatiei,
relevantd

Vd rugdm sd desuieli dacd tn obiectul de
activitate al
organizaliei se regdse;te prestarea de servicii de

pentru acest proiect

natura celor
care sunt necesare implementdrii proiectului,
conform cu
activitdtile la care doriti sd fiti Dartener

Activitatea I activrtdtile din cadrul
proiectului
in care dorili s6 vd implicali
(conform
Ghidului)

Vd rugdm sd detaliali modalitateo

Resurse umane

implicare

de

q

dumne avo as tr

d in activitdlil

e

pr

oie

ctului

Se va trece nr. total de angajali, din care
personalul relevant
pentru implementarea activitdlilor tn care
ofertantul dore;te sd
se implice si pe care le-a mentionat mai sus

Finanldri anterioare (informalii ;i detalii privind asistenfa financiard nerambursabild
primitd in ultimii ani, raportatdla data depunerii cererii de finanlare din fonduri publice
sau alte surse financiare de cdtre partener)

Pentru fiecare proiect relevant, men{ionali:

Titlul proiectului
(^^^g^-^

A

nnnl*na4,,

{:

D-ul proiectului (acordat de institulia
inan!atoare)
)alitatea avutEi

in

cadrul proiectului

solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
stadrul implennentdrii
rmplennentdrii
I Stadiul

proiectului

Implementat sau in curs de implententqre
impl

Rezultatele parliale sau finale ale proiectului
Valoarea totald a proiectului

Sursa de finanlare (bugetul de stat,
local, surse externe nerambursabile.
surse externe rambursabile)
Numele institufiei finanlatoare
Notd
Rubricile vor

fi integral completate.

Informaliil e furnizate se conside rd, a fr conforme cu realitatea gi asumate pe propria
rdspundere de reprezentantul legal.

Numele Ei prenumele reprezentantului legal:

Semndtura

$tampila

Data:.

