
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

contact@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

 
 

RECTORAT  
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare: 590 / 19.01.2021 
  

 

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE  
 

 

În conformitate cu prevederile: 

• OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020 

• HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020 

• Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin 

Programe Operaţionale (aprobată prin Hotărârea nr 20479/24.10.2016) 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță rezultatul procedurii de selectare 

partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru 

implementarea unui proiect:  

 
Programul de finanțare: Provocări în sănătatea publică la nivel european, finanţat prin 

Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

Apelul de proiecte: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile 

vulnerabile, inclusiv Romii 

Titlul proiectului: Creșterea accesului la servicii de sănătate pentru persoanele din grupuri 

vulnerabile din România  printr-o abordare multi-disciplinară 

 

 

Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri, conform Grilei 

de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, este: 

 

Nr. 

crt 

Denumire entitate Punctaj 

obținut 

Rezultat 

selectare 

1 Asociația SAMAS 100 Admis 

 



Concluzii: 

   

Partenerul selectat în vederea depunerii și implementării proiectului cu titlul „Creșterea 

accesului la servicii de sănătate pentru persoanele din grupuri vulnerabile din România printr-

o abordare multi-disciplinară” este: Asociația SAMAS.  
 

 

În situația în care, ca urmare a desfășurării procesului de selecție, participanții sunt 

nemulțumiți de rezultatul comunicat mai sus, aceștia pot formula contestație, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul Universității Babeș-Bolyai. 

Contestațiile vor fi transmise prin email, la următoarea adresă elena.bozdog@publichealth.ro 

cu mențiunea: “Contestație ref. selecția de parteneri în cadrul programului Provocări în 

sănătatea publică la nivel european, finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-202”. - 

Apelul de proiecte „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile 

vulnerabile, inclusiv Romii”, pentru proiectul cu titlul „Creșterea accesului la servicii de 

sănătate pentru persoanele din grupuri vulnerabile din România  printr-o abordare multi-

disciplinară“, în atenția d-nei Elena Bozdog. 

Contestațiile depuse vor fi soluționate, iar după analizarea acestora, rezultatele finale 

vor fi publicate pe site-ul instituției în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii 

acestora.  

 

 
 

 

Manager proiect       RECTOR, 

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cherecheș                     Prof. Univ. Dr. Daniel Ovidiu David 

 

    

 


