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ANUNȚ DE INTENȚIE 

 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 Hotararea nr 20479/24.10.2016)  

• Ghidul aplicantului Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1, Îmbunătățirea accesului la serviciile de 

sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii 

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță intenția de a selecta 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  

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare: Obiectivele specifice ale 

programului sunt axate pe îmbunătățirea politicilor și serviciilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea 

accesului la servicii de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare:_Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii 

de sănătate de calitate pentru populația din grupuri vulnerabile. Obiectivul general al proiectului este 

dezvoltarea de servicii ”mobile” de prevenție și tratament pentru combaterea toxico-dependențelor (alcool 

și tutun) pentru grupuri vulnerabile din România, precum și de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei 

și copilului printr-o abordare multi-disciplinară bazată pe împuternicirea populației.  
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Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului: Activitatea 1: Organizarea, amenajarea și 

dotarea de info-chioșcuri (punct fix de desfășurare a activităților de educație preventivă în sănătate, la 

început pt toxico-dependențe, ulterior – post-proiect – pentru alte teme) în locațiile selectate  

Activitatea 2: Dezvoltarea unei platforme informatice de telehealth pentru combaterea și tratamentul 

toxico-dependențelor  

Activitatea 3: Evaluarea calității și responsivității serviciilor oferite în cadrul proiectului, în info-chioșc și pe 

platforma de tele-health 

 

Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener: Activitatea 1: Organizarea, amenajarea și 

dotarea de info-chioșcuri (punct fix de desfășurare a activităților de educație preventivă în sănătate)  

 

Bugetul proiectului: 1.000.000 EUR 

 

Profilul partenerului: Organizaţia parteneră se va implica activ şi va contribui efectiv la implementarea 

proiectului, împărtăşind acelaşi obiectiv cu Promotorul de Proiect. Aceasta trebuie să fie un ONG înfiinţat ca 

persoană juridică în România. 

 

Persoanele juridice aflate în una din următoarele situaţii NU au dreptul să deţină calitatea de parteneri de 

proiect: 

 - sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de lichidare, şi-au 

suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca 

urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare; 

 - sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate justifica; 

 - nu şi-au îndeplini tobligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi 

impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt înregistraţi; 

 - au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie 

criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselorfinanciare, fără să existe dovezi că s-au 

luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens; 

 - au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de 

achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor; 
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 - sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în 

procedura de acordare a finanţării nerambursabile, indiferent de momentul la care OP constată acest lucru; 

 - sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de OP sau nu 

reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate de acesta, indiferent de momentul la care survine această situație. 

 

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor transmite prin poștă 

electronică, la următoarea adresă de email: marius.ungureanu@publichealth.ro, până la data de 4 Ianuarie 

2021, ora 16.00, următorul set de documente, cu mențiunea: „Pentru selecția de parteneri Program 

“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” 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-lui Ungureanu Marius: 

- statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care face dovada că obiectul de activitate corespunde cerinţelor 

din anunţul de selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, semnat, ştampilat 

şi certificat conform cu originalul);  

- CV-urile Europass ale experţilor propuşi de participant pentru proiect, în condiţiile criteriilor de selecţie 

(copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- documente justificative pentru CV-urile experţilor: diplome, certificate, atestate, adeverinţe care să ateste 

informațiile prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) privind îndeplinirea 

obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale (original); 

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) privind îndeplinirea 

obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat 

(original);  

- scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener în cadrul proiectului (original);  

- lista de proiecte cu finanţare nerambursabilă implementate în ultimii 3 ani (menţionarea titlului proiectului, 

nr. contract şi sursa de finanţare, parteneri în cadrul proiectului, bugetul proiectului) 

 

Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea grilă de evaluare: 
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Nr. 
crt 

Criterii de selectare a partenerului Punctaj (maxim 100 puncte) 

1 Experienţa în implementarea proiectelor:  
• Proiecte finanţate prin programe cu finanțare 

nerambursabilă derulate în ultimii 3 ani (atât în 
calitate de partener cât şi în calitate de beneficiar) 

• Experienţă în proiecte internaţionale 
• Experiență în proiecte multi-disciplinare 

Pondere în punctajul total: 40% 
20% 
 
 
10% 
10% 

2 Pentru activitatea relevantă: 
• Să fi derulat anterior activități de educație parentală, 

pe teme precum alăptarea, primul ajutor, prevenirea 
abuzurilor; 

• Să fi derulat anterior campanii de informare și 
conștientizare în domeniul sănătății mamei și 
copilului; 

• Să fi derulat anterior activități în cel puțin 10 județe 
din România. 

Pondere în punctajul total: 60% 
20% 
 
 
20% 
 
 
20% 

 Total 100% 
 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat este de 60 puncte.   

 

Manager proiect      Reprezentant legal 

Lector Univ. Dr. Marius Ungureanu    Prof. dr. Daniel Ovidiu David 

 


