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Spitalul fudelean de Urgenli Targu Jiu, doregte depunerea in calitate de solicitant a unui
proiect in cadrul Axei prioritare 4 - Incluziunea social; Si combaterea sericiei, obiectivul
specific 4.8: imbunitelirea nivelului de competenle al profesionittilor din sectorul medical,
Programului Operalional Capital Uman 2014 - 2020.

in conformitate cu:
1. Dispozitiile art. {2Bl Si [29) din OUG 40/2015 p vind gestionarea financiara a
insffumentelor structurale ti utilizarea acestora pentru obiectivul convergentS, cu
modifi cerile ti completrrile ulterioare;
2. Prevederile articolului 34, alin. (6), (71 Si (B) din Hotirarea nL93/2016 peniJu
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.40/2015, cu
modific;rile Si completirile ulterioare;
3. Ghidul ,,Orientiri priyind accesarea finanlirilor in cadrul Programului 0peralional
Capital Uman 2014-2020" -Ap lie2016
4. Ghidul Solicitantului Condilii Specifice POCU 2014-2020, Axa prioritar; 4 Incluziunea socialr;i combaterea s;reciei, Obiectiwl specific 4.8: imbunititirea
nivelului de competen!e al profesioniStilor din sectorul medical, din cadrul
Programului operational Capital Uman 2014 - 2020.

Spitalul Judelean de Urgenli Targu Jiu, organizeazi procedura de seleclie a unui
partener privat transnalional pentru un proiect in cadrul Axei p oritar; 4 - lncluziunea
sociale ti combaterea sireciei, Obiectivul specific 4.8: imbun6tilirea nivelului de
competen!e al profesionittilor din sectorul medical, din cadrul Programului Ope.ational
Capital Uman 2014 - 2020.

Partenerul transnational va fi selectat din randul orgaoizaliilor non-guvernamentale /
universitati din Uniunea Europeana, cu experien!5 specifice in formarea profesionala a
personalului din sectorul medical.

Activitetile specifice sprijinite ln cadrul acestui tip de proiect sunt structurate in activititi
de furnizare a programelor de formare profesionalA specifici pentru personalul medical
implicatin implementarea programelor prio tare la nivel nalional ti Iocal (nivel regional,
judelean) de s;netate precum si participarea persoanelor din grupul !intd la schimburi de
experien!;/ schimburi de bune practici, inclusivin contextul acliunilor de cooperare
tmnsnationale,

obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea nivelului de competenle
Drofesionisti din sectorul medical.

a

400 de

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesionale specifid pentru personalul
medical implicatln implementarea programelor prioritare la nivel nalional ti local [nivei
regional, judelean) de sinitate.
Sub-activitatea 1.1r Derularea programelor de formare profesionali specific;
Sub-activitatea 1.2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a
procedurilor precum 9i dezvoltarea 9i fumizarea de programe noi de formare profesionali
aferente programelor prioritare in domeniul, necesare pentru sectorul medical din
Romania

Activitatea 2: Participarea persoanelor din glupul tinti la schimburi de experienli/
schimburi de bune practici, inclusiv in contextul acliunilor de cooperare tlansnationale

Partenerul transnational va fi implicat in cel putin urmitoarele activit;li ale proiectului:
programelor de formare existente, a ghidurilor de practici,
a procedurilor precum gi la dezvoltarea de programe noi de formare profesionale aferente
programelor p oritare in domeniul, necesare pentru sectorul medical din Romania
L Contributie la actualizarea

II. Organizeaza participarea personalului din sectorul medical la schimburi de experiente/
schimburi de bune practici in conte>rtul acliunilor de cooperare transnalionale: participare
la programe de formare, congrese, workshop-uri in domeniile prioritare de
s;nitate; Efectuarea de stagii practice.

Spitalul ludetean de Urgenle Targu Jiu organizeaze seleclia unei entiteli cu personalitate
jufidic, inregistrate in Uniunea Europeani, care sa indepiineasca urmatoarele cerinte:
1. PROFILUL PARTENERULUI TRANSNATIONAL

TiDul orsanizatiei
Capacitate operalionald

Organizatie non-guvernamentala / U11iversitate
Partenerul detine detine experienli in iormarea
profesionala specifica pentru personalul din sectorul
medical
Partenerul de!ine experienji in implementarea in
calitate de partener / beneficiar de proiecte cu finantare
nerambursabila in domeniul medical / cercetare in
domeniul medical

2. DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de pafticipare trebuie sA conlini urmitoarele documentei

A. in copie, semnat, $tampilat ti

certifrcat conform cu originalul de cdtre reprezentantul

IegaI:

a.
b.
B,

statutul organizatiei/actul constitutiv/alte documente p n care se face dovada ci
participantul desfegoar; acliuni relevante pentru necesarul de activiteli cupdns in
prezentul anunt de seleclie;
situaliile financiare aferente exerciliilor financiare din ultimii trei ani fiscali
(bilanluri contabile pentru 2013, 2014 9i 2015).

In ofiginal:

a.
b.

c.

d.

Anexa 1 - Cerere de participare completati gisemnati;
Anexa 2 - Fita partenerului completati gi semnati, din care se reiase experienla Si
expertiza organizaliei, capacitatea financiar; ti opera!ionali prin eyidentierea
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali, conform situaliilor financiar-contabile,
precum ti valoarea adiugate pe care organizatia o poate aduce proiectului in
vedereaindeplinirii obiectivelor sale.
Ane>ra 3 - Declaratie pe propria r;spundere ci participantul nu se incadreazi in
situaliile de ercludere stipulate in Ghidul Solicitantului, in conformitate cu Art.114
(2J din Regulamentul [CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunitetilor Europene, cu modificirile ti completirile
ulterioare, precum ti in situaliile prevezurc de art. 93 (1), art. 94 ti art. 96 [2J din
Regulamentul CE N..7605 /2002:
Anexa 4 - declaralie pe propria rispundere (semnat:;i ttampilati de citre
reprezentantul legal) prin care igi asumi angajamentul de a asigura resursele
financiare si umane necesare in implementarea proiectului, pe toat; durata de
implementare a proiectului;

e.

CV-u le Europass ale experlilor cheie proputi de participant pentru proiec! cu
mentionarea domeniului de expertizi la rubrica "Locul de munc; vizat".

3. INSCRIEREA PARTICIPANTILoR
a.

Inscrierea candidatilor se face prin inregistrarea dosarului individual de participare la
Registratura Spitalul Judelean de Urgenld Targu fiu din Str,Progresului, Nr.1B
pentru ziua de 07,12.2016 - orele 14100-16:00.
Persoani de contact Ec.Brincuq Florin
E-mail: bcatgiiu@intergorj.ro

Telefon:0253210151
Data

limiti

de depunere a dosarelor individuale de participare estet 07.12.2016,

ora

16:00.

b.

Procedura de selectie va fi deschisi la nivel transnational, adresendu-se tuturor
candidalilor, firi discriminare in funclie de nalionalitatg religie, gen etc., iar
competitia intre candidali se va asigura pe baza rezultatelor oblinute in urma
evaluerii ti aplicirii criteriilor de seleclie.

4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare
anexate. Dosarele vo. fi punctate de la 1 la 100 conform g lei. Vor fi declarali ,,Admi9i"
participanlii care intrunesc un punctaj de minim 70 de puncte, Vor fi declarali ,,Respingi"
participanlii care intrunesc mai pulin de 70 de puncte. Vor fi declarati cattigitori
participanlii ,,Admi9i" care intrunesc num;rul cel mai mare de pulcte pentru categoria
vizate,
5. ANUNTAREA $I PUBLICAREA REZULTATELOR

Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare gi seleclie a dosarelor individuale de
participare se face in termen de maxim trei zile lucr;toare de la data finale de depunere a
dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul http://www.spitalgori.ro, sectiunea

anunturi.
6. SOLUTIONAREA CONTESTATNLOR

Eventualele contestalii se pot depune in termen de maxim 2 zile lucr;toare de la data

comunicirii rezultatelor.
Dupi analizarea contestaliilor, rezultatele finale vor fi publicate pe website-ul

http://www.spitalgori.ro sec!iunea anunluri.
7.
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Data:

23.11.2016

antet

Anexa

1

CERERE DE PARTICIPARE

document de lnfiintare:
Cont bancar

,,,,....................,................................., Cod

nr............

Unic de inregisrrare.......................,...,
deschis la Trezoreria/Banca

solicit particip area la procedura de seleclie de parteneri organizat; de ............................... pentru
proiectul finanlat prin Programul Operational Capital Uman (POCUI, Axa p oritari 4 IncluziulIea socialA ti combaterea siriciei, Obiectivul specific 4.8: imbundtS!irea nivelului de
competente al profesioniStilor din sectorul medical, din cadrul Programului Operalional
Capital Uman 2014 - 2020.

SemniturA

Dati

anlex

Anexa 2

FISA PARTENERULUI

Denumire orsanizatie
Numar de inregistrare
Anul infiintirii
!e de co !l act -Gqresa, 191] f4I. e- mall)
Persoana de contact (nume, pozilia in
qrg3 nizatiel

Detaliali mai jos expe enla in activitati relevante ce vrzeaza imbunatatirea nivelului de
competente a personalului din sistemul de medical conform activitatilor ce vor fi
desfasurate in cadrul proiectului din perioada 01.01.2012 - prezent.

Detaliati in tabelul de mai jos experienta .elevant: in implementarea proiectelor cu finan!are
nerambursabili. daca este cazul:

Titlul proiectului [conform contractului de
finanlare/contract serviciiJ
ID-ul proiectului [acordat de institutia
finan!atoare)/Contract servici i
: Calitatea avuta in cadrul proiectului
.[soliqitant/benefi ciar/parterer/contractor)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementerii proiectului
. [4p]qq9 ! !u!r?q i, qqqjqqqptgmg4t4re)
Durata imDlementirii Droiectului

NICI

Rezultatele Dartiale sau finale ale

roiectului
y.?lgele?lgj?le a p f9j-e-qt!tl!j
Sursa de finanfare (bugetul de stat, bugetul
local. surse externe nerambursabile. surse
externe rambursabile
Numele institutiei fi nantatoare
Notd: Se va insera cAte un tabel Dentru fiecare Droiect relevant imDlementaL

2015, conform

situatiilor

:

nanciar-contabile (RONJ
Veniturile totale 2013. conform situatiilor
fi

Expe erlta relevand
[ani/lunil

a

organizaliei

Mentionati ce valoare adiugate poate aduce
proiectului implicarea organizatiei dvs.
Nota:

Rubricile vor fi integral completate. Informatiile furnizate se consider; a
realitatea 9i asumate pe propria respundere de reprezentantul legal.

Dati:

PAnra?anr..r T 6drl.
Semnaturai ..................

fi conforme cu

antet
Anexa

3

Declarafie pe proprie respundere
Drivind situatiile de excludere

Subsemnatul,

cu domiciliul in..........

Str. ............................................... Nr. ..................B1. .............Sc-

in calitate de reprezentat legal al

........

Ap. ...... Judet/Sector ...........................,

..................

declar pe proprie rispundere ci nu figurez in situaliile de excludere stipulate in Ghidul
,,Orienteri privind accesarea finanterilor in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020" - Aprilie 2016, in conformitate cu Art.114 (21 din Regulamentul (CEl
nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunidtilor
Europene, cu modificirile ti completerile ulterioare, precum nici in situaliile prevezute de
art. 93 (11, art. 94;i art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;

Data:

Semn;turi:

anret
Anexa 4

Declaratie de angaiament
privind capacitatea

document de infiinlare:
Cont bancar

fi

nanciari 9i operationali

.........................................................., Cod

nr............

Unic de inregistrare..
deschis Ia Trezoreria/Banca

asum angajamentul de asigurare a resurselor financiare gi matedale, in implementarea
proiectului, dupe aprobarea cererii de fina[]are a proiectului finanlat prin Programul
operalional Capital Uman [PoCU), Axa prioritari 4 - ]ncluziunea sociald ti combaterea
sireciei, Obiectivul specific 4.8r imbunitigirea nivelului de competente al profesionittilor
din sectorul medical, din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020, pe
toate perioada de implementare a proiectului, dispunand de urmitoarea capacitate

financiari ti opemtional::

Venituri 2015 (Eurol
Venituri 2014 (Eurol
Venituri 2013 [Euro]
Total venitud in ultimii 3
ani fiscali incheiati (Euro)
Curseuro de referinJd:

I

EURO

= 4,453 RoN

antet

Semnituri:

antet

GRILA DE EVALUARE A PARTICIPANTULUI
Conformitatea documentelor
Au fost depuse de dtre candidat toate documentele solicitate in anunrul
de selectie al Dartenerului si anexele acestuia.
1.

Toate rubricile documentelor au fost completate

Informaliile prezentate sunt autentice, clare
din anunlul de seleclie si anexele acestuia.

Si

conform cu solicit;rile

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzitor
activitililor proiectului
Are experienle 9i expertizi in activitati relevante ce vizeaza
imbunatatirea nivelului de competenle a pe.sonalului din sectorul
medical conform activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului
ti poate asigura o valoare adeugat; consistenu pentru proiect.

Important! orice criteriul

de califrcare bifat cu,,NU" atrage excluderea candldqtului.

1. 1. Experti cheie cu experienta in activitati relevante ce vizeaza
imbunatatirea nivelului de competenle a personalului din sistemul
medical (dovedit prin CVJ, proputi pentru actividtile proiectului:
r' 1 expert - 15 puncte

"/
'/

2

50 puncte

expe4i - 25 puncte

Maimult de 2 expe4i - 50 puncte

2.7 Dovad,a implementirii de proiecte cu finantare nerambursabila in
domeniul medical / cercetare in domeniul medical:
minim l proiect- 10 puncte
2 sau mai multe proiecte - 20 punctq
2.2 Dovada experien_tei partenerului in domeniul organiz;rii formarii
profesionala specifice pentru personalul din domeniul medicali

.
'/

30 puncte

an!e!

sub 50 cursanti/an - 15 puncte
peste 50 cursanli/an - 30 puncte
TOTAL

