ANUNI'T

PROIECT'IJLUI
T,

RDIO-V,

L OPERA

UMNI
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA, cu sediut in D,eva, str.22 Decembrie
calitate de instituflie publicd de sdnitate, doregte depunerea p,roiectului "ARETE:US -

58,

DE REABILITARE A ASISTENTEI MEDICALE IN PATOLOGIA CARDIO-V/\SCU
cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL cAptTr\L UMAN, Axa 4. Inctuziunea
combaterea sdrdciei, Obiectivultematic 9. in conformitate cu:

-

-

prevederile ouc 4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor
perioada de program are 2O1 4-2020;
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.30312013 al Parlamrentului European si al
n,sili
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dis;pozitii comune privind Fondul et
n
dezvoltare regionala, Fondul social european, trondul de c,ceziune, Fondul e
pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
urTl
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional I, F;
social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri rnel
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.tJ8312006 al Consiliului, publlicat i
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.347 din j20 decembrie 20j3.
prevederile Regulamentului (UE) nr. 22312014.a| Parlamentului European si al
din 11 martie 2Q14 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai
persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii [iuropene, seria L, nr.72 din 12 ma
2A1
prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al parlamentului E
nr si
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiarre aplicabile bugeltului E
Uniunii si de abrogare a Regulamentului (cE, Euratonr) nr. 1.6osl2oo2 al C
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. lZ98 din 26 octomLrrie 20
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.3161201':3 al Parlamentului European si al
din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanrismului pentru Interconectarea E
modificare a Regulamentului (UE) nr. 913120110 si de abr,ogare a Regulamentului (rcE)
68012007 si (CE) nr. 6712010, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europerne, se a [-,
348 din 20 decembrie 2013:
prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 399/2015 privind regr.rlile de eligibilitat,e a
efectuate in cadrul operaliunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
Fondul social european gi Fondul de coeziune 2!"014-2A20.

Motto-ul/tema proiectului este: Orientare rapida catre segrnentele inovative ale
medical! Obiectivul general al proiectului ester cresterea adaptabilitatii si cor
personalului din sectorul medical prin formare prol'esionala pentru a asigura asimil
cunostinte prin participarea la cursuri de instruirer si de certificare ce privesc patol
vasculara si la schimburi de experienta transnationale, fiacilitandu-se astfel,
competentelor acestora in concordanta cu aspiratiile profesionale. Durata pro1
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Bugetul total estimat al proiectului va fi de aproximativ 3.000.000 euro (se va
valoarea cererii de finantare impreuna cu partenerii din proiect in functie de activitali).

in

acest scop, Spitalul Judetean de Urgenta Deva organizeazi selectia un
publice sau private private, cu personalitate juridici pentru incheierea unui
parteneriat.
1. Informatii generale despre proiect

- Informalii financiare: Partenerul selectat trebuie sd asigure resursele necesare i
implementdrii activitdlilor, avdnd in vedere reglementdrile privind regimul

ilor

rambursdrilor in proiectele finantate din POCU.
-

Activitili proiect:

Activitatea 1. Activitati legate de managementul proiectului
Activitatea 2. Activitati de promovare a proiectului 9i diseminare a informatiilor din
Activitatea 3 - Formare profesionala a personalului din ser:torul sanatatii pu.ntru
asimilarea de noi cunostinte si tehnologie prin participarea la cursuri de instruire
implementdrii in condilii optime a programelor destinate sdnitiiliifemeii gi copilurlui.
Activitatea ,A4 Promovarea schimburilor de experienta transnationale in
adaptabilitatii si insusirea unor modele europt.'ne de buna practica in domeni
informatizat; ldentificarea modelelor europene pri'vind adaptarbilitatea personalrului d
sanatatii la cunostinte medicale de ultima ora. Promovarea mr-.todelor inovatoare de
flexibila a muncii in sectorul sanitar, intr-un sistem sanitar eficientizat prin
vederea adoptarii de noi practici de lucru gi imbundtSlirea concliliilor de muncd.

-

2. Aplicanlii;
Aplicanli eligibili: alte autoritili publice, universitSfi, ONG-uri relevante.
Pentru a fi eligibil, partenerul trebuie
specifice:

si

indeplineas;cd cumulativ urmdtoarele condi{ii

Gonditii generale de eligibilitate:

e

.
.
.

Partenerii nationali/transnationali trebuie sd fie organizialii cu personalitiate
Uniunea Europeand (exclusiv Persoane Fizice Autorizarte, Intreprinderi individ
echivalent), legal constituite in tara de origine;
Partenerii nalionali/ transnalionali trebuie sd nu se afle in situaliile de excludere p
ilz:ute
cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor din "Orientiri privind
finanldrilor in cadrul Programului Operalionirl Capital Urman 2014-2020" (April :201
secliunea 4.1 1
Partenerii nalionali/ transnationali vor indeplirri condiliile prevdzute in secl ri
a 4.1
Reguli generale privind partenerii in cadrul cererilor de finerntare nerambursabile
nP
din "Orientdri privind accesarea finantdrilor in cadrul Programului OperaLtional
Um
201 4-2020" (Aprilie 201 6);
Partenerii nalionali/ transnalionali vor indeplini condiliile privind capacitatea operi
financiari stipulate in "Orientdri privind acoesarea finantdrilor in cadrul Pr
Operalional Capital Uman 2014-2020" (Aprilie 21016).
;

),

Condifii specifice

.

o

de figa partenerului, semnati gi gtampilatd dF
reprezentantul legal al instituliei, in domeniurl implementirii proiectelor finantate.
Experienld in implementarea a cel pulin 1 proiect r:u finantare nerambursabild (din
fonduri publice sau alte surse financiare), in calitiate de solicitant sau parter lfi
mentionarea titlului proiectului gi lD-ului proiectului.
Activitate relevantd, rjoveditd

Partenerul va fi implicat cel putln in douir din cele trei aspecte prezentate rnaijos:

L lmplementarea proiectului(vor fi implicatiin cel pulin o activitate r,elevantii)
Furnizare de expertizd, resurse umane gi materiale
2
F i n a ntarea proiectu I u i

2.

Pentru a face dovada eligibilitdlii, potentialul partener trebuie si prezinlte
documente:
- Scrisoarea de intenlie (Anexa 1)
- Figa partenerului (Anexa 2)
Cele doua documente trebuie s5 respecte modelul publicat, iar rubricile Fiqei partenerului si t''9
integral completate. in Scrisoarea de intenlie giin Figa partenerrului candidalii vor menuiona
activitinile cadru ale proiectului pentru r:are dispun de resursele materiale gi urnane
'e.

si faci clovada veri,Cicitdlii celor declarate pe
rispundere in scrisoarea de intenlie 9i Figa partenerrului, dupi cum urmeazi:
a, Statutul organizaliei/actul constitutiv prin care se face dovadla ci are in obiectul de activi
prestarea de servicii de natura rlelor care sunt necesare implementirii proiectuluii, conform
temele gi activitalile la care doregte si fie partener. (Acest documente se prezintii in copie,
semnate, gtampilate gi certificate conforrn cu originalul de cdtrrl reprezentantul legal)
b. Situaliile financiar -contabile (balanld, bilan! contiabil) pe ultirnii 3 ani din care s'b rezulte
veniturile pentru a proba cd are capacitatea financia rd de reali:zare a activitdlilor rJin proiect.
(Aceste documente se prezintd in copie, semnate, r;tampilate $i certificate conform cu oriqir
de citre reprezentantul legal)
C_andidali vor prezenta 9i docurnente care

3. Prezentarea ofertelor
Scrisoarea de intentie gi celelalte documentele solicitate la punctul 2vor fi depuse in plic
cu mentiunea: "Pentru selectia de pilrtener in cadrul proiectului cu titlul "
PROIECT DE REABILITARH A ASiISTENTEI MEDICALE IN PATOI-OGIA c
VASCULARA" la sediul Spitalului Judeban de Urgenta Deva, str.22 Decembrie, nr. 58,
data de 06.02.2017 , ora 16:00.
4. Seleclia partenerilor
seleclia partenerilor se va realiza de cdtre o comisie de evaluare care va proceda dupi
urmeazi:
1 . Verificarea eligibilitdlii aplicantului
2. Evaluarea ofertelor
3. Rezultatul selectiei.

Comisia de evaluare va informa aplicanlii cu privire la rezultatul procedurii de
termen de maxim 3 zile lucritoare de la aprobarea raportului evaludrii conform
in Figa partenerului.

uare

5.Solulionarea contestaliilor
Ofertanlii care nu au fost selectali ca partener in vederea aplicirii cererii de fi
proiectul care face obiectul Anuntului de seleclie prct depune,, in termen de 1 zi lucr
data informarii, contestalii care se solutioneazd cle comisiar de contesta{ii in
lucritoare de la data expirdrii termenului de depunerre a conterstatiilor.
Calendarul procedurii de selectie:
Depunere documentatie

06.02.2017 ora 16,00

Evaluare documentatie

08.02.2017 ona 10:00

Anunt candidati admisi

08.02.2017 cua 12:00

Depunere contestatii

09.t02.2017

Solutionare contestatii

10.42.2017

Afisare rezultat final

11.42.2017

Anexe:
Anexa

1

Anexa 2

- modelScrisoare
-

de intenJie

model Fisa partener

Anexa 3 - Grild de evaluare etapa de catificare a ofertanlilor
Anexa 4 - Grila evaluare si se/ecfare a ofertantilor
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