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PROIECT POCU 2014 - 2020, Axei prioritară 4 - I ncluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Obiectivul specific 4.8: Î mbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul
medical, din cadrul P rogramului Operaţional Capital Um a n 2014 - 2020.

* *publicat în form at electronic la adresa www.spitalonesti.ro
I.

CONTEXT

Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, doreşte depunerea în calitate de solicitant a
unui proiect in cadrul Axei prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din
sectorul medical, Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.
În conformitate cu:
1. Dispoziţiile art. (28) şi (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Prevederile articolului 34, alin. (6), (7) şi (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Ghidul „Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020” - Aprilie 2016
4. Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătăţirea
nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical, din cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.
Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, organizează procedura de selecţie a unui
partener privat transnaţional pentru un proiect în cadrul Axei prioritară 4 - Incluziunea
socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătăţirea nivelului de
competenţe al profesioniştilor din sectorul medical, din cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020.
Partenerul transnational va fi selectat din rândul organizaţiilor non-guvernamentale /
universitati din Uniunea Europeana, cu experienţă specifică în formarea profesionala a
personalului din sectorul medical.
Activităţile specifice sprijinite în cadrul acestui tip de proiect sunt structurate în activităţi
de furnizare a programelor de formare profesională specifică pentru personalul medical
implicat în implementarea programelor prioritare la nivel naţional şi local (nivel regional,
judeţean) de sănătate precum si participarea persoanelor din grupul ţintă la schimburi de
experienţă/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare
transnaţionale.
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II.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea nivelului de competenţe a 400 de
profesionişti din sectorul medical.
III.

PRINCIPALELE ETAPE ALE PROIECTULUI
Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru
personalul medical implicat în implementarea programelor prioritare la nivel naţional şi
local (nivel regional, judeţean) de sănătate inclusiv sisteme de simulare a unor activităţi
clinice în domeniile prioritare
Sub-activitatea 1.1: Derularea programelor de formare profesională specifică
Sub-activitatea 1.2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a
procedurilor precum şi dezvoltarea şi furnizarea de programe noi de formare
profesională si / sau noi standarde ocupationale aferente programelor prioritare în
domeniul, necesare pentru sectorul medical din Romania
Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare în domeniile prioritare de sănătate
pe platforme de e-learning
Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul ţintă la schimburi de experienţă/
schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale
IV.

ETAPELE ÎN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL

Partenerul,transnaţional va fi implicat în cel putin următoarele activităţi ale proiectului:
I. Contributie la actualizarea programelor de formare existente, a ghidurilor de practică,
a procedurilor precum şi la dezvoltarea de programe noi de formare profesională si / sau
noi standarde ocupationale aferente programelor prioritare în domeniul, necesare pentru
sectorul medical din Romania

II. Organizeaza participarea personalului din sectorul medical la schimburi de experienţă/
schimburi de bune practici în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale: participare
la programe de formare, congrese, workshop-uri în domeniile prioritare de sănătate;
Efectuarea de stagii practice.

V.

PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTENERILOR

Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, organizează selecţia unei entităţi cu
personalitate juridică înregistrate în Uniunea Europeană, care sa indeplineasca urmatoarele
cerinte:

1. PROFILUL PARTENERULUI TRANSNAŢIONAL
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Tipul organizaţiei
Capacitate operaţională

Organizatie non-guvernamentala / Universitate
• Partenerul deţine deţine experienţă în formarea
profesionala specifica pentru personalul din sectorul
medical
• Partenerul deţine experienţă în implementarea in
calitate de partener / beneficiar de proiecte cu finantare
nerambursabila in domeniul medical / cercetare in
domeniul medical

2. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
A.

În copie, semnat, stampilat si certificat conform cu originalul de către reprezentantul
legal:

a.

b.

statutul organizaţiei/actul constitutiv/alte documente prin care se face dovada că
participantul desfăşoară acţiuni relevante pentru necesarul de activităţi cuprins în
prezentul anunţ de selecţie;
situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani fiscali
(bilanţuri contabile pentru 2013, 2014 şi 2015).

B. În original:

a.
b.

c.

d.

e.

Anexa 1 - Cerere de participare completată şi semnată;
Anexa 2 - Fişa partenerului completată şi semnată, din care să reiasă experienţa şi
expertiza organizaţiei, capacitatea financiară şi operaţională prin evidenţierea
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali, conform situaţiilor financiar-contabile,
precum şi valoarea adăugată pe care organizaţia o poate aduce proiectului în
vederea îndeplinirii obiectivelor sale.
Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere că participantul nu se încadrează în
situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114
(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din
Regulamentul CE Nr.1605/2002;
Anexa 4 - declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele
financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de
implementare a proiectului;
CV-urile Europass ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect

3. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
a. Înscrierea candidaţilor se face prin înregistrarea dosarului individual de participare la
Secretariatul Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, din Str Perchiului, nr.1
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pentru ziua de 1.02.2017- orele 08:30-10:00.
Persoană de contact: Dr. Secara Oana Mihaela
E-mail: droanasecara@yahoo.com. lecamanuela@yahoo.com
Telefon: 0728024992
Data limită de depunere a dosarelor individuale de participare este: 1.02.2017, ora
10:00.
b. Procedura de selecţie va fi deschisă la nivel transnaţional, adresându-se tuturor
candidaţilor, fără discriminare în funcţie de naţionalitate, religie, gen etc., iar
competiţia între candidaţi se va asigura pe baza rezultatelor obţinute în urma
evaluării şi aplicării criteriilor de selecţie.

4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare
anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „Admişi”
participanţii care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte. Vor fi declaraţi „Respinşi”
participanţii care întrunesc mai puţin de 70 de puncte. Vor fi declaraţi câştigători
participanţii „Admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria
vizată.

5. ANUNŢAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de
participare se face în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data finală de depunere a
dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul www■spitalonesti■ro■ secţiunea Proiecte si
Programe.

6. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data
comunicării rezultatelor.
După analizarea contestaţiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe website-ul
www■spitalonesti■ro■secţiunea Proiecte si Programe.
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7. Anexe
Anexa 1 - Cerere de participare
Anexa 2 - Fişa partenerului
Anexa 3 - Declaraţie pe proprie răspundere privind situaţiile de excludere
Anexa 4 - Declaraţie de angajament privind capacitatea financiară şi operaţională
Anexa 5 - Grila de evaluare
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