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Anunț selecție parteneri privați (organizații de tip ONG cu experiență 

relevantă) 

 

“INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI 

ALESSANDRESCU-RUSESCU” anunță  organizarea unei proceduri  de  selecție  a  partenerilor 

privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de 

finanțare aferente proiectului “IMBUNATATIREA COMPETENTELOR FURNIZORILOR DE SERVICII 

MEDICALE IN ININGRIJIREA NOU NASCUTULUI SI SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE IMBOLNAVIRE SI 

DECES.” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Cererea de propuneri Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 

3, alin 1, a); Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 

calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 

1304/2013, art. 3, alin 1, a); Obiectiv specific 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical, în conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din OUG 40/2015 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,  art. 33-34 

din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea 

financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.  

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

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și 

Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiții aferente CPP 4.8  disponibil 

la adresa www.fonduri-ue.ro.  

 

I. Descrierea proiectului 

 

Titlul proiectului (orientativ): “IMBUNATATIREA COMPETENTELOR FURNIZORILOR DE SERVICII 

MEDICALE IN INGRIJIREA NOU NASCUTULUI SI SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE 

IMBOLNAVIRE SI DECES.” 

http://www.fonduri-ue.ro/


Proiectul este constituit din program de traning specific, atat teoretic cat si practic,precum si din 

revizuirea si aducerea la zi a ghidurilor si protocoalelor de practica medicala in domeniu si se 

adreseaza personalului medical din sectiile/compartimente de TI neonatala ,compartimentele de 

prematuri,sectii/cortimente de pediatrie care ingrijesc sugari,precum si medicilor de 

familie,asistentelor medicale de la nivelul asistentei medicale primare care ingrijesc 

nounascutii/sugarii dupa externarea din maternitate,la domiciliu in comunitate. 

 

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, 

durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectiv 

specific 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.  

Buget total estimat al proiectului: minim 1.200.000 euro – maxim 3.000.000 euro; 

Durata estimată a proiectului:  36 luni, de la data aprobării finanțării;  

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului:  NIVEL NAȚIONAL (toate regiunile de dezvoltare 

ale României); 

Obiectivele apelului de proiecte 

Obiectiv specific 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

- Rezultat așteptat 

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte este: 

- Nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor din sistemul de medical MEDICI SI 

ASISTENTE MEDICALE din sectiile de nou nascuti si din asistenta medicala primara. 

Obiectivul general al  proiectului:  

Cresterea competentelor profesionale ale personalului medical – medici,asistenti medicali- in 

acordarea de ingrijiri medicale specifice noului nascut si sugarului atat in maternitate la nastere cat si 

la domiciliu dupa externare,cu focalizarea cresterii competentelor in ceace priveste particularitatile 

ingrijirii copilului cu greutate mica la nastere. 

 

Activitățile proiectului:  

ACTIVITATEA 1 - Furnizare programe formare profesionala; 

- Subactivit. 1Stabilirea curiculei de formare 

-Subactivitati 2  Actualizare programe formare existente 

- Subactivit. 3 derularea programelor de formare; 

ACTIVITATEA 2 - Participare la schimburi de bune practici; 

ACTIVITATEA 3 –Actualizarea si aducerea la zi a ghidurilor si protocoalelor de practica medicala in 

domeniu,editarea si difuzarea acestora 

ACTIVITATEA 4 -  Management de proiect și informare și publicitate; 



Partenerii privați selectați vor fi implicați în activitătile proiectului astfel: OBLIGATORIU participare 

la Subactivitatea 2 si 3 din cadrul Activității 1. 

Suplimentar, partenerii pot propune sa se implice și în activitatea 3. 

II. Selecția partenerilor privați 

Procesul de selecție al partenerilor se va realiza prin raportare la: 

- Criterii de eligibilitate 

- Criterii de evaluare și selecție 

1. Criteriile de eligibilitate cerute organizațiilor din mediul privat pentru a putea fi selectate ca 

parteneri în cadrul proiectului: 

a. Să aibă personalitate juridică și să fie organizate ca entități de drept privat fără scop 

patrimonial (ONG); 

b. Să fie înregistrate în România; 

c. Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 

generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate la capitolul 4.1.1 din 

documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 

d. Să nu se afle în conflict de interese cu persoanele din conducerea Institutului 

national pentru sanatate amamei si copilului Alessandrescu-Rusescu si cu 

persoaneleimplicate în procesul de selecție; 

e. Să îndeplinească condițiile generale și condițiile specifice de eligibilitate stabilite prin 

Ghidul Solicitantului 4.8;  

f. Să își asume angajamentul de a participa la realizarea activităților proiectului și la 

cofinanțarea acestuia în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent 

4.8; 

g. Să facă dovada că dispune de autorizările necesare pentru activitățile proiectului la a 

căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul; 

h. Dispune de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului. 

Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizațiile interesate vor prezenta următoarele 

documente:  

a. Documentul constitutiv al organizației/Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și 

Certificatul de înregistrare fiscală - copie certificată conform cu originalul; 

b. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre 

situațiile de excludere prevăzute de capitolul 4.1.1 din documentul Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - original;  



c. Declarație privind neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese - original; 

d. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării la proiect și 

participarea la activitățile proiectului – original; 

e. Autorizări necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să 

participe, dacă este cazul; 

f. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali încheiați - copie certificată conform cu originalul. 

 

2. Criteriile de evaluare și selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 

2.1. Relevanța pentru domeniul și activităților proiectului; 

Respectarea acestui criteriu implică respectarea următoarei condiții:  

- Desfășoară activități relevante pentru domeniul proiectului. Pentru a dovedi respectarea 

acestui criteriu, va fi analizat, cel puțin unul din următoarele documente: Statut, Fisa 

partenerului sau alt document echivalent care atestă experiența minimă cerută și condițiile în 

care organizația poate demonstra desfășurarea de activități relevante în domeniul 

proiectului.  

2.2. Capacitatea de a implementa activitățile proiectului 

Respectarea acestui criteriu implică:  

- Indicarea activităților proiectului în care organizația dorește să se implice în cadrul viitorului 

proiect, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. În mod obligatoriu, organizația va 

prezenta o descrierea clară a responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care 

intenționează sa participe la realizarea acelor activități; 

- Prezentarea de evidențe privind resursele materiale și umane de care dispune sau va dispune 

organizația și pe care le va aloca pentru implementarea activităților proiectului.  

- Existența expertizei relevante disponibile a experților cheie care pot fi implicați în 

implementarea activităților proiectului 

Evaluarea capacității de a implementa proiectul de către organizațiile interesate se va realiza pe baza 

Notei justificative și a anexelor la aceasta.  

2.3. Valoarea adăugată a parteneriatului 

- Vor fi avute în vedere: valoarea adăugată a participării organizației în proiect, disponibilitatea 

participării la implementarea proiectului.  

Evaluarea valorii adăugate a proiectului se va realiza pe baza Notei justificative și a anexelor la 

aceasta.  

2.4 Alte criterii specifice de selectie 



Vor fi avute in vedere, criterii specifice de selectie pentru implementarea in conditii optime a 

proiectului, respectand principiile de eficienta economica si operationala. 

Conținutul Dosarului de selecție: 

1. Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect – original. Aceasta va  

respecta modelul impus. 

2. Documentul constitutiv al organizației/Extra din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și 

Certificatul de înregistrare fiscală sau alte documente cu valoare echivalentă - copie 

certificată conform cu originalul; 

3. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre 

situațiile de excludere prevăzute de Ghidul Solicitantului aferent CPP 4.8 - original; 

4. Declarație privind neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese - original; 

5. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării la proiect și 

participarea la activitățile proiectului – original; 

6. Autorizări necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să 

participe, dacă este cazul. 

7. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali încheiați - copie certificată conform cu originalul.  

8. Nota justificativă privind calitate de partener, în original. Nota justificativă va cuprinde, cel 

puțin următoarele informații:  

a. Indicarea activităților proiectului la a căror implementare organizația intenționează 

să participe, descrierea rolului și a modului în care se va materializa implicarea sa; 

b. Descrierea modului în care organizația va asigura resursele necesare pentru 

implementarea proiectului, descrierea resurselor care vor fi alocate pentru 

implementarea proiectului; 

c. Modul în care proiectul se integrează în prioritățile de dezvoltare ale organizației;  

d. Complementaritatea activităților proiectului cu programele, strategiile și proiectele 

implementate/în curs de implementare la nivelul organizației; 

e. Descrierea și analiza valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea 

eficientă a fondurilor. 

Nota justificativă privind calitate de partener va fi însoțită de următoarele anexe:  

8.1. Statut și/sau alt document echivalent care atestă experiența minimă cerută și condițiile în care 

organizația poate demonstra desfășurarea de activități relevante în domeniul proiectului – copii 

certificate conform cu originalul, și/sau Fisa partenerului – original.  Acestea vor fi însoțite de orice 

document (contract de finanțare, acord parteneriat etc.) prin care organizația poate face dovada 

experienței de cel puțin 6 luni în domeniul  activităților   proiectului, după caz.  



8.2. Lista activităților în care se va implica în viitorul parteneriat, cu descrierea clară a 

responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care intenționează sa participe la realizarea 

acelor activități - original; 

8.3. Lista resurselor materiale deținute de organizație şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 

(ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților 

proiectului), semnată de reprezentantul legal - original.  

8.4. Lista resurselor umane deținute sau care vor fi deținute de organizație şi propuse pentru utilizare 

în cadrul proiectului –original. În acest document va fi indicat, în mod obligatoriu, numărul mediu de 

angajați permanenti si consultanti din ultimii 3 ani fiscali încheiați.  

Lista resurselor umane propuse (doar experti cheie) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de CV-urile în 

format Euro Pass.  

III. Evaluarea și selecția candidaților: 

: 

Verificarea conformității administrative se realizează în conformitate cu grila de conformitate 

administrativă.  

Organizațiile ale căror dosare de candidatură îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă 

vor intra în etapa de verificare a eligibilității.  

Verificarea eligibilității se realizează în conformitate cu grila de verificare a eligibilității 

În etapa de evaluare a candidaturilor vor fi admise doar organizațiile care îndeplinesc condițiile de 

conformitate administrativă și criteriile de eligibilitate.  

Evaluarea  se va realiza conform grilei de evaluare și selecție. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 

100 conform  grilei.   

Vor fi admise numai organizațiile care obțin punctaj mai mare decat zero la fiecare criteriu major 

de evaluare și selecție. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj ge n e ra l  

egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai 

puțin 60 de puncte. 

Conform prevederilor din documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadru POCU”, cap. 

4.1.4, în vederea selecției de parteneri, „Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de 

parteneri”. Nu vor fi selectate ca partener nici asocieri de ONG-uri. 

Având în vedere specificatea proiectului și contextul derulării acestuia, se va selecta un singur 

partener ONG pentru proiect. În selectarea acestuia se va avea în vedere clasamentul final al 

punctajelor candidaților declarați admiși, candidatul selectat pentru a fi partener fiind cel care are 

punctajul cel mai mare. 

Observație: selectarea unui candidat nu garanteaza semnarea acordului și depunerea proiectului, în 

parteneriat, în orice condiții.  



IV. Depunerea documentelor 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate in format 

tiparit, în plic închis cu mențiunea: “Pentru selecția de partener ONG aferenta proiectului 

“IMBUNATATIREA COMPETENTELOR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN ININGRIJIREA NOU 

NASCUTULUI SI SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE IMBOLNAVIRE SI DECES.” la Institutul national 

pentru sanataeta mamei si copilului Alessandrescu- Rusescu, adresa Bdv. Lacul Tei 120, până la data 

de 08.12.2016 termenul prevăzut în Ghidul Solicitantului, calculat de la data postării anunțului de 

selecție 24.11.2016 

Data pana la care pot fi solicitate clarificari este 05.12.2016 

Date de contact: email: iomc_ump@yahoo.com 

 

V. Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe pagina www.iomc.ro la data de 12.12.2016. 

Rezultatul selectiei va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informaţii privind 

candidații participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre 

aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Adresa de 

înaintare. 

  

http://www.iomc.ro/


Grila de verificare a conformității administrative  

Criteriu DA NU 

I.       Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunț 

de selecție 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat (dupa caz)   

Documentele date ca model sunt integral şi corect completate (dupa caz)   

Notă: Conformitatea administrativă  se consideră îndeplinită numai în cazul în care la toate 

criteriile de Conformitate administrativa a fost bifată rubrica "DA" 

 

 

  



Grila de verificare a eligibilității  

Criteriu DA NU 

I.     Capacitatea candidatului de a desfășura activitățile proiectului   

Personalitate juridică Română sau a unui stat membru U.E.   

Respectă condițiile generale de prevederilor documentului Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

pagina 27 și Anexei 5 (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 

). 

  

Respectă condițiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent 

apelului   CPP 4.8, asa cum sunt acestea prevazute la cap. 1.5. Tipuri de solicitanți 

eligibili / parteneri eligibili 

  

Are în obiectul de activitate desfășurarea de activități de natura celor care sunt 

necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activitățile la care dorește 

să fie partener 

  

A participat în calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanțate din 

Fonduri Externe Nerambursabile SAU dovedeste experienta specifica de minim 6 luni 

anterioare depunerii candidaturii 

  

Dispune de autorizările necesare pentru activitățile proiectului la a căror 

implementare intenționează să participe, dacă este cazul. 

  

II.    Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese   

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

fost bifată rubrica "DA" 

 

  

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program


Grila de evaluare și selecție  

Criteriu  Punctaj acordat Obs. 

Relevanța pentru domeniul și activităților 

proiectului 
TOTAL: 25 pct 

  

Sunt descrise concret și complet elementele 

prin care activitățile și expertiza specifică a 

organizației sunt relevante pentru proiect 

min 0 pct; max 10 pct; 

descris foarte bine 10 pct; descris 

bine 5 pct; descris mai putin bine 

sau deloc 0 pct; 

Activitățile și expertiza specifică a organizației 

este relevantă pentru obiectivele proiectului  
min 0 pct; max 10 pct; 

in mare masura10 pcte; oarecum 

relevanta 5 pcte; fara relevanta 0 

pcte; 

Experienta in timp a organizatiei pe domeniul 

de activitate pentru care a depus candidatura 
min 0 pct; max 5 pct; 

(sub 2 ani - 1 pct, pana la 2 ani - 2 

pct, peste 2 ani -5 pct) 

Capacitatea de a implementa activitățile 

proiectului 
TOTAL: 30 pct   

Nr expertilor cheie propusi  min 0 pct; max 10 pct; 
(0 experti - 0 pct, pana la 3 experti 

- 5 pct , peste 3 experti - 10 pct) 

Relevanta experientei expertilor propusi 

pentru activitatile din proiect (se evalueaza ca 

medie aritmetica a anilor de experienta a 

tuturor expertilor propusi)  

min 0 pct; max 10 pct; 
(<5 ani - 1 pct, 5-10 ani - 3 pct, 

>10 ani - 10 pct)) 

Este descris corect și complet modul de 

alocare al resurselor pentru  implementare a 

activităților propuse pentru realizarea 

obiectivelor 

min 0 pct; max 10 pct; 

descris foarte bine (10 pct); 

descris bine 5 pcte); descris mai 

putin bine sau deloc (0 pct) 

Valoarea adăugată a parteneriatului TOTAL: 25 pct   

Este descris corect și complet modul de 

implementare a activităților propuse pentru 

realizarea obiectivelor 

min 0 pct; max 10 pct; 

descris foarte bine (10 pct); 

descris bine (5 pct); descris mai 

putin bine sau deloc (0 pct) 



Activitățile propuse și 

responsabilitățile/modul de implicare a 

organizației în proiect răspund concret 

obiectivelor identificate şi contribuie la 

îndeplinirea acestora 

min 0 pct; max 5 pct; 

contributie clara si concreta (5 

pcte); contributie relativ clara si 

concreta 3 pcte); contributie 

neclara (0 pcte) 

Implicarea organizației generează valoare 

adăugată in ceea ce privește implementarea 

proiectului  

min 0 pct; max 10 pct; 

plus valoarea adusa este foarte 

clara si concret descrisa (10 pcte); 

plus valoarea este relativ clara si 

concret descrisa (5 pcte); 

implicarea este neclara sau nu e 

concreta (0 pcte) 

Alte criterii specifice de selectie TOTAL: 20 pct   

Capacitatea de acoperire nationala cu 

expertiza sau experienta anterioare pentru 

domeniul relevant al proiectului  

min 1 pct; max 20 pct; 

20 Pct (organizatie ce 

demonstreaza capacitate de 

acoperire la nivel national), 10Pct 

(organizatie ce demonstreaza 

partial capacitate de acoperire la 

nivel national), 1 Pct (alte situatii) 

TOTAL (I+II+III+IV) 100 pct   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


