Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
Str. Găgeni nr. 100
Tel.: +40 244 537711
Fax: +40 244 530678

Nr. 2081/20.01.2017

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI POCU – OS 4.8
In conformitate cu prevedrile OUG nr.64/2009 cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr.362/2009 si
ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin
HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor

OUG

nr.

64/2009

privind

gestionarea

financiara

a

instrumentelor si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta,
Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, cu sediul in Strada Gageni
nr. 100, Ploiesti, jud. Prahova, anunta organizarea unei proceduri de
selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau
de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara
Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei
forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la
servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala
si servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea
nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical, in vederea
implementarii proiectului cu titlul „Dezvoltarea competentelor si abilitatilor
profesionistilor din sistemul medical romanesc pentru asigurarea cresterii
calitatii vietii si alinierea la standardele europene cu privire la tratamentul
pacientilor (ProLife)”.
Pentru

desfasurarea

activitatilor

specifice

proiectului,

Spitalul

Judetean de Urgenta Ploiesti, in baza OUG 40/2015 privind gestionarea
financiara

a

fondurilor

europene

pentru

perioada

2014-2020,

face

prezenta selectie de parteneri, care vor participa la implementarea
proiectului, in conformitatea cu prevederile articolului 28 si 29 din OUG
40/2015

gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada

2014-2020, art. 33-34 din GH 93/2016 privind normele metologice de
aplicarea OUG

40/2015

privind gestionarea financiara

a fondurilor

europene pentru perioada 2014-2020.
Obictivul general a proiectului il constituie cresterea calitatii si
eficacitatii serviciilor medicale la nivel judetean, regional si national prin
investitia in resursa umana pentru a se asigura cresterea nivelului de
competente al profesionitilor din sistemul medical, in acord cu domeniile
prioritarea identificate in Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020.
Activitatile principale ale proiectului includ:
Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesionala specifica
pentru

personalul

medical

implicat

in

implementarea

programelor

prioritare la nivel national si local (nivel regional, judetean) de sanatate.
Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesionala
specifica pentru personalul implicat in domeniile prioritare de sanatate
identificate in acest ghid (nivel national, nivel regional, judetean si local)
inclusiv sisteme de simulare a unor activitati clinice in domeniile prioritare,
daca este cazul.
Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de
practica, a procedurilor precum si dezvoltarea si furnizarea de programe
noi de formare profesionala aferente programelor prioritare in domeniul,
necesare pentru domeniul medical din Romania. Noile programe de
formare pot viza inclusiv includerea in Codul Ocupatiilor din Romania a
unui/ unor standard(e) profesional(e) ca suport pentru noi calificari/
specializari, necesare in domeniul medical, relevante obiectivelor vizate de
Ghidul asociat Obiectivului Specific 4.8 al POCU.

Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare in domeniile
prioritare de sanatate pe platforme de e-learning pre-existente ale
partenerului pentru schimburile de cunostinte.
Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de
experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de
cooperare transnationale.
Selectia partenerilor se face pentru 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 fi selectate ca parteneri in cadrul proiectului:
a) Sa aiba personalitate juridica, putand fii organizate atat ca entitati
de drept privat fara scop patrimonial, cat si ca entitati de drept
privat cu scop patrimonial;
b) Sa fie inregistrate in Romania sau in alte state membre ale Uniunii
Europene;
c) Sa nu se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 93(1), art
94 si art 96(2) din Regulamentul (CE) nr. 165/2002 si sa
indeplineasca

conditiile

prevazute

de

art

93(2)

al

aceluiasi

Regulament;
d) Sa nu se afle in conflict de interese (actionarii si angajatii
organizatiei, in cazul in care partenerul potential este organizatie
comerciala, sau membrii si angajatii asociatiei, in cazul in care
partenerul

potential

este

o

organizatie

non-guvernamentala,

respectiv expertii propusi in cadrul proiectului, nu au rude de gradul
I angajate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti).
e) Sa

indeplineasca

conditiile

generale

si

conditiile

specifice

de

eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent Cererii de
propuneri de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman

(POCU), pentru Axa prioritara 4 - Obiectivul tematic 9, Prioritatea de
investitii 9.IV, Obiectivul specific 4.8;
f) Sa isi asume angajamentul de a participa la realizarea activitatiilor
proiectului si la cofinantarea acestuia in conformitate cu prevederile
Ghidului Solicitantului aferent Cererii
pentru

de propuneri de proiecte

Axa prioritara 4 - Obiectivul tematic 9, Prioritatea de

investitii 9.IV Obiectivul specific 4.8;
g) Sa faca dovada ca dispune de autorizarile necesarea pentru
activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa
participe, daca este cazul
h) dispune de capacitate finaciara necesara pentru implementarea
proiectului;
Pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizatiile interesate vor
prezenta urmatoarele documente:
-

Documentul

constitutiv

al

organizatiei/Extras

din

registrul

Asociatiilor si Fundatiilor din Registrul Comertului (dupa caz) si
Certificat de inregistrarea fiscala - copie certificata cu originalul
-

Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind asigurarea
cofinantarii proiectului, in limita procentului de cofinantare precizat
in Ghidul Solicitantului - Conditii specifice „Formarea personalului
implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” din
valoarea

eligibila

a

proiectului

si

participarea

la

activitatile

proiectului – original;
-

Declaratie

de

eligibilitatea

a

reprezentantului

legal

privind

neincadrarea in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute de
Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte pentru
Programul Operational Capital Uman (POCU), pentru Axa prioritara 4
- Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investitii 9.iv Obiectivul specific
4.8;
-

Declarartie privind neincadrarea in situatii generatoare de conflict de
interese;

-

Autorizari necesarea pentru implementarea activitatii 1

-

Cazier Fiscal

-

Documente

care

demonstreaza

desfasurarea

de

activitati

de

formarea profesionala specifica pentru personalul medical;
-

dovezi cu privire la implicarea in proiecte cu fonduri nerambursabile
(dupa

caz,

copii

dupa

contractele

de

finatare,

acorduri

de

parteneriat si extrase din anexele relevante la contractele de
finantare (ex.: cererea de finantarea, rapoarte, etc.)) si/sau copii
dupa contractele de prestari servicii privind activitatile de formarea
profesionala

specifica

pentru

personalul

medical

si/sau

alte

documente similare, din care sa rezulte explicit experienta solicitata
conform prezentului anunt - in copie;

Criterii de selectie pentru Partener (P1)
Capacitate operationala
Solicitantii trebuie sa demonstreze desfasurarea de activitati de formarea
profesionala specifica pentru personalul medical. Pentru dovedirea acestui
element al capacitatii tehnice se vor prezenta copii ale contractelor de
finatarea, acorduri de parteneriat si extrase din anexele relevante la
contractelor de finantare (ex.: cerea de finatarea, rapoarte finale, etc.)
si/sau copii dupa contractele de prestari servicii privind activitatile
mentionate din care sa rezulte explicit experinta solicitata conform
prezentului anunt.
Partenerul va propune minim 5 experti in derularea acestor activitati si
va prezenta CV-uri si Fisa postului pentru pozitiile propuse.
Pentru evaluarea candidaturilor, organizatiile interesatea vor prezenta o
nota justificativa privind calitatea de partener nota va mentiona:

in original. Aceasta

-

elementele prin care activitatile si expertiza specifica a organizatiei
sunt relevante pentru proiect;

-

descrierea modului in care partenerul considera că rezultatele
activitatilor

si/sau

proiectelor

implementate

anterior

pot

fi

valorificate in cadrul proiectului;
-

descrirea modului in care experienta in lucrul cu personalul medical
contribuie la implementarea obiectivului proiectului;

-

descrirea

resurselor

umane

si

implicarea

acestora

pentru

indeplinirea activitatilor proiectului (vor fii atasate CV-urile expertilor
propusi si Fisele de post pentru poziile propuse);
-

descrierea modului de alocarea al resurselor pentru implementarea
activitatilor propuse pentru realizarea obiectivului proiectului;

-

descrierea modului de implentarea a activitatilor propuse pentru
realizarea obiectivului proiectului;

-

descrierea modului in care implicarea organizatiei partenre va
genera

valoarea

adaugata

in

ceea

ce

priveste

implentarea

proiectului.
Nota: Capacitatea operationala si conditiile de eligibilitate reprezinta
criterii eliminatorii. Dosarele de canditatura care nu indeplinesc
conditiile de eligibilate vor fii excluse din procesul de selectie.

Calendarul selectiei
1. Depunerea dosarelor de canditatura se face in perioda 23 ianuarie - 7
februarie 2017, in intervalul orar 7:30 - 15.00 direct la Spitalul
Judetean de Urgenta Ploiesti, in Strada Gageni nr. 100, Ploiesti, jud.
Prahova, compartimentul Registratura, cu mentiunea "Anunt selectie
parteneri POCU 4.8" . Dosarele de candidatura trimise prin curier
trebuie sa ajunga cel tarziu pana la data de 8 februarie, ora 15.00.
2. Evaluarea dosarelor conform grilei de evaluarea – 8 - 9 februarie
2017
3. Afisarea rezultatelor evaluari: 9 februarie 2017

4. Depunerea contestatiilor: 10 - 11 februarie 2017
5. Solutionarea

contestatiilor

si

publicarea

rezultatelor

finale:

12

februarie 2017
Pentru a fi eligibila, organizatia aplicanta trebuie sa obtina minim 70
de puncte in urma evaluarii dosarului de candidatura, conform Tabelului 3
„Criterii de evaluarea a dosarelor de candidadura" din Anexa 2 a acestui
Anunt de Selectie.
In cazul unor punctaje finale egale, departajarea se face in functie
de punctajul maxim obtinut pentru urmatoarele criterii (in această
ordine): experienta in organizarea si desfăşurarea programelor de formare
pentru cadrele medicale, experienta in derularea proiectelor relevante
pentru obiectivul si activitatile identificate prin acest Anunt de Selectie.
Propunerea de parteneriat eligibila va fi selectata si aprobata in
bazele evaluarii de catre Comisia de selectie. Rezultatetle procedurii de
selectie vor fii publicate pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.
Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform
acestei proceduri nu creaza nicio obligatie pentru Spitalul Judetean de
Urgenta Ploiesti. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii Cererii
de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara, sau de
orice alta natura, pentru nici una din parti.
Informatii suplimentarea se pot solicita la adresele de email
...............

Anexa 1

Scrisoare de intentie
pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din fonduri
europene POCU 2014-2020 ce urmeaza a fi depus de Spitalul Judetean de
Urgenta Ploiesti.

In urma anuntului dumneavoastra privind incheierea unor acorduri de parteneriat
cu entitati de drept public sau privat, pentru depunerea unei Cereri de finantare
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa
Prioritara Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme
de discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii
accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii
sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de
competente al profesionistilor din sectorul medical
, ___________________(denumirea organizatiei), isi exprima intentia de a
participa ca partener in cadrul unui proiect cu titlul „Dezvoltarea competentelor si
abilitatilor profesionistilor din sistemul medical romanesc pentru asigurarea
cresterii calitatii vietii si alinierea la standardele europene cu privire la
tratamentul pacientilor (ProLife)” in cadrul activitatii I (subactivitatile 1.1, 1.2 si
1.3), asa cum sunt ele identificate in anuntul de selectie Parteneri POCU 4.8
corespunzator.
Precizam ca ________________________ (denumirea organizatiei) se
incadreaza in categoriile de parteneri eligibili pentru Axa prioritara 4, OS 4.8,
Ghidul solicitantului Conditii Specifice. In cadrul acestor activitati ne propunem
sa aducem urmatoarele contributie:
__________________________________________________________
De asemenea, organizatia nostra a acumulat experienta in domeniul la care se
refera tema proiectului, dispune de personal specializat si de resurse materiale
pentru implementarea activitatiilor unui proiect din POCU.
Declar pe proprie raspundere ca:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese, asa cum sunt ele precizate
in anuntul de selectie parteneri POCU OS 4.8 corespunzator;
B. Nu figuram in evidentele fiscale cu restante la plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor sociale si nu are datorii fiscale,
Având in vedere cele prezentate, va rugam sa acceptati ca organizatia noastra sa
devina partener in cadrul acestui proiect pentru activitatile mentionate.
Numele si prenumele reprezentantului legal
............................................................................
Semnatura ..........................................................
Stampila

Data

Anexa 2

1. Grila de verificarea a conformitatii administrative
Criteriu

DA

NU

I Conformitatea documentelor
Au fost depuse de catre candidat toate documentele
solicitate prin prezentul anunt de selectie
Documentele solicitate respecta modelul publicat
Documentele depuse sunt integrale si corect completate

Nota: Conformitatea adminstrativa se considera indeplinita numai in cazul in
care la toate criteriile de ELIBILITATE a fost bifata rubrica "DA"

2. Grila de verificarea a eligibilitatii
Criteriu

DA

Capacitatea

candidatului

de

a

desfasura

activitatile

proiectului
Personalitate juridica romana sau al unui stat membru U.E
Respecta conditiile specifice de eligibilitate stabilite prin
Ghidul Solicitatntului aferent

Cererii de propuneri de

proiecte pentru pentru Programul Operational Capital
Uman (POCU), pentru Axa prioritara 4 - Obiectivul tematic
9: Prioritatea de investitii 9.iv Obiectivul specific 4.8;
Are in obiectul de activitate desfasurarea de activitati de
natura celor care sunt necesare implementari proiectului,
conform cu temele si activitatile la care doreste sa fie
partener
A

participat

in

subcontactor

in

calitate
cel

de

putin

partener,
1

proiect

beneficiar
cu

sau

finantare

nerambursabila si/sau are experienta de cel putin 6 luni in
domeniul activitatilor proiectului, dupa caz
Dispune

de

autorizarile

necesarea

pentru

activitatile

proiectului la a caror implementarea intentioneaza sa
participe, daca este cazul

NU

Are

capacitate

economico-finaciara

de

realizarea

a

activitatilor 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 Relevanta pentru domeniu si activitatile proiectului
Sunt

descrise

concret

si

complet

elementele

prin

total 40 pct

care min 0 pct.

activitatile si expertiza specifica a organizatiei sunt relevante

max 10 pct

pentru proiect
Experinta organizatiei in implementarea de proiecte este min 0 pct.
relevanta pentru obiectivul si activitatile proiectului

max 10 pct

Experienta in organizarea si desfasurarea programelor de

min 0 pct.

formarea a personalului specializat din sistemul medical

max 10 pct

Masura

in

care

rezultatele

activitatilor

si/sau

proiectele min 0 pct.

implementate anterior pot fi valorificate in cadrul proiectului

max 5 pct

Experienta in lucru a ghidurilor de practica, a procedurilor min 0 pct.
precum si dezvoltarea si furnizarea de programe noi de

max 5 pct

formare profesionala pt programele prioritare in domeniul
sanatatii
II Capacitatea de a implementa activitatile proiectului

total:40 pct

Organizatia dispune de resurse umane adecvate in raport cu min 0 pct.
activitatile in care se va implica pentru implementarea max 10 pct
proiectului
Expertiza si calificarile expertilor cheie sunt complet si corect min 0 pct.
descrise si corespund necesitatilor derivate din implentarea max 10 pct.
proiectului
Organizatia dispune de resurse finaciarea adecvate in min 0 pct.
raport

cu

activitatile

in

care

se

va

implica

pentru

max 10 pct

implementarea proiectului
Este descris corect si complet modul de alocare al resurselor min 0 pct.
pentru implementare a activitatilor propuse pentru realizarea max 10 pct.
obiectivului proiectului
III Valoarea adaugata a parteneriatului

Total:20 pct

Este descris corect si complet modul de implementarea a

min 0 pct.

activitatilor propuse pentru realizarea obiectivului proiectului

max 10 pct

Activitatile propuse si responsabilitatile/modul de implicare a

min 0 pct.

organizatiei in proiect raspund concret obiectivului identificat si max 5 pct
contribuie la indeplinirea acestora
Implicarea organizatiei genereaza valoare adaugata in ceea ce min 0 pct.
priveste implementarea proiectului
TOTAL ( I+II+III)

max 5 pct

