
Nr.757/01.03.2021 

ANUNT SELECTIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL 

“Acces facil la servicii medicale pentru populatia Comunei Ciorasti si localitatile 
invecinate acesteia ” 

In conformitate cu: 

• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismul 
financiar norvegian 2014-20121; 

• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 
și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021; 

• Procedurii interne de selectare a partenerilor privati in cadrul prezentului apel

• Apelului de propuneri de proiecte și Ghidului aplicantului pentru Apelul
„Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv 
Romii”. 

Primaria Comunei Ciorasti, initiaza proiectul “Acces facil la servicii medicale pentru 
populatia Comunei Ciorasti si localitatile invecinate acesteia ”, ce urmeaza sa fie depus 
in cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 “Imbunatatirea accesului la 
serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”, avand ca termen 
limita de depunere a cererii de finantare data de 01.04.2021 

In acest context, Primaria Comunei Ciorasti organizeaza selectia de parteneri, pentru 
incheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare 
aferente respectivului proiect. 

Obiectivele și scopul cererii de finanțare 

Programul este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și 
este implementat de Ministerul Sanatatii din Romania (în calitate de Operator de Program - 
OP). Partenerii norvegieni ai Programului sunt Institutul Norvegian de Sanatate Publica 
(NIPH) si Directia Norvegiana de Sanatate (HDIR). 

Obiectivul general al programului este imbunatatirea preventiei si reducerea 
inegalitatilor in domeniul sanatatii. Obiectivele specifice ale programului sunt axate pe 
imbunatatirea politicilor si serviciilor pentru prevenirea bolilor si imbunatatirea accesului 
la servicii de ingrijire a sanatatii pentru grupurile vulnerabile. 

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea accesului populatiei din 
Comuna Ciorasti si localitatile invecinate acesteia, la servicii medicale de tip preventiv prin 



realizarea de  investitii in infrastructura medicala, instruirea cadrelor medicale precum si 
desfasurarea de campanii de informare si constientizare privind prevenirea bolilor.  

 

Documente de referinţă aplicabile activităţii de selecţie 

Documente interne: 

Prezenta procedura 

Documente externe: 

GHIDUL APLICANTULUI - Apelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 “Imbunatatirea 
accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”. 

 

Documente utilizate: 

• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului / partenerilor şi condiţiile 
ce trebuie să le îndeplinească – anuntul va fi publicat pe site-ul Primariei Ciorasti 
https://comunaciorasti.ro/ ; 

• Raportul procedurii de selecţie; 

• Adresa de acceptare a partenerilor; 

• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie. 

 

Profilul partenerilor 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat 
în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul 
proiect, sunt specificate în Ghidul aplicantului Apelului deschis de propuneri de proiecte 
nr. 1 “Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, 
inclusiv Romii” și poate fi accesat la http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/apel-
proiecte-nr-1-acces-servicii-de-sanatate .  

Înainte de depunerea dosarelor vă rugam să consultați documentele programului din 
cadrul Apelului nr. 1 “Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile 
vulnerabile, inclusiv Romii.” 

Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor 
proiectului, cu competențe și experiență în activitățile proiectului. Partenerii vor fi 
implicati activ si vor contribui efectiv la implementarea proiectului, impartind cu 
Promotorul de Proiect obiectivul comun care trebuie atins prin implementarea proiectului. 

Parteneri eligibili: 

• entități publice, ONG-uri, entități private, înființate ca persoane juridice române. 
Entitățile private vor trebui să îndeplinească cerințele art. 107 din Tratatul privind 
Functionarea Uniunii Euroepene (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu 
afectează comețul cu Statele membre UE. 

 
Entitățile private pot primi finanțare în cadrul prezentului apel numai în următoarele 

situații: 

http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/apel-proiecte-nr-1-acces-servicii-de-sanatate
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/apel-proiecte-nr-1-acces-servicii-de-sanatate


1. În situația activităților de urgență medicală Articolul 107 alineatul (1) din TFUE 
nu se aplică atunci când statul acționează ,,prin exercitarea prerogativelor de 
autoritate publică” sau în cazurile în care entitățile publice acționează ,,în 
calitatea lor de autorități publice”. Se poate considera că o entitate acționează 
prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică în cazul în care activitatea 
respectivă face parte din funcțiile esențiale ale statului sau este legată de acele 
funcții, prin natura sa, prin obiectivul său și prin normele care se aplică în cazul 
acesteia. În general, activitățile care fac parte în mod intrinsec din prerogativele 
autorității oficiale și care sunt exercitate de stat nu constituie activități 
economice, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a decis să 
introducă mecanisme de piață. În cazul în care se consideră că activitățile de 
urgență medicală constituie o prerogativă a statului, se poate elimina 
suspiciunea unui ajutor de stat. 

2. În situația activităților care nu afectează comerțul cu statele membre, sprijinul 
public pentru întreprinderi constituie ajutor de stat în temeiul articolului 107 
alineatul (1) din TFUE, doar în măsura în care acesta ,,afectează schimburile 
comerciale dintre statele membre”. Comisia UE a considerat în mai multe decizii, 
având în vedere împrejurările specifice ale cazurilor, că măsura are un impact 
pur local și, în consecință, nu are niciun efect asupra schimburilor comerciale 
dintre statele membre. În aceste cazuri, Comisia UE a constatat, că nu se putea 
prevedea că măsura ar avea un efect mai mult decât marginal asupra condițiilor 
de investiții sau de stabilire transfrontaliere. Astfel, nu reprezintă ajutor de stat 
finanțarea unor unități de asistență medicală, care furnizează gama obișnuită de 
servicii medicale care nu atrag pacienți sau investiții din alte state membre. 

 

Sunt neeligibili partenerii care: 

• sunt în faliment, sunt sub administrarea unei autorități judiciare sau în cadrul 
procedurilor de lichidare, și-au suspendat activitățile, fac obiectul procedurilor 
referitoare la aspectele menționate mai sus sau se află într-o situație similară care 
rezultă dintr-o procedură similară aplicată în conformitate cu dispozițiile legislației 
sau reglementărilor naționale; 

• sunt vinovați de abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace, pe care 
Operatorul de Program le poate justifica în mod rezonabil; 

• nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale 
sau plata impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale 
țării în care sunt înregistrate / stabilite; 

• fac obiectul unei hotărâri judecătorești definitive „res judicata”, pentru fraudă, 
corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare, fără nicio dovadă că au luat în ultimii ani măsuri 
corective în acest sens; 

• au fost declarați vinovați pentru o încălcare gravă a obligațiilor contractuale privind 
procedurile de achiziții publice sau procedurile de acordare a granturilor; 

• se află într-o situație de conflict de interese cu organizația sau cu persoanele direct 
sau indirect implicate în procedura de acordare a grantului, indiferent de momentul 
în care Operatorul de Program constată această situație; 

• se fac vinovați de o prezentare greșită în procesul de furnizare a informațiilor 
solicitate de Operatorul de Program sau nu furnizează informațiile solicitate, 
indiferent de momentul în care apare această situație. 

 

Alocare financiară 



Valoarea grantului solicitat pentru implementarea proiectului va fi cuprinsă între 500.000 
– 1.000.000 euro. 

Durata 

Perioada de implementare a proiectului: 12-24 luni (maxim 30 aprilie 2024). 

Activităţi eligibile 

În conformitate cu prevederile ghidului aplicantului Îmbunătățirea accesului la serviciile de 
sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, sunt eligibile următoarele activităţi: 

1.  Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în 
comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență 
medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate: 

• activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a 
copilului și „sănătatea femeilor”; 

• activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la 
tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19); 

• activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, 
diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, 
etc); 

2. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților 
în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor 
pentru facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea 
de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități 
medicale, IT echipamente pentru activități de management. Regulamentul de 
implementare se poate descărca pe următorul link: http://www.ro-
sanatate.ms.ro/index.php/ro/regulamentul-privind-implementarea-mecansimului-
financiar-see 

3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor 
țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru 
sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu 
activitățile menționate la punctul 1). 

Activitățile de la punctele 1 și 3 sunt obligatorii și vor fi abordate în aplicația de proiect 
depusă. Activitățile vor respecta legislația, standardele și principiile specifice din România. 

Costuri eligibile 

Costuri directe: 

• costul personalului alocat proiectului, care cuprinde salariile reale plus taxele 
aferente și alte costuri legale incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să 
corespundă politicii obișnuite de remunerare a potențialului partener de proiect; 

• indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul care participă la proiect; 
• costul echipamentelor noi; 
• costurile consumabilelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite 

proiectului; 
• costurile aferente altor contracte atribuite de promotorul de proiect în vederea 

realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să respecte normele aplicabile privind 
achizițiile publice și prezentul Regulament; 

http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/regulamentul-privind-implementarea-mecansimului-financiar-see
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/regulamentul-privind-implementarea-mecansimului-financiar-see
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/regulamentul-privind-implementarea-mecansimului-financiar-see


• costuri care apar din cerințele impuse prin contractul de finanțare pentru fiecare 
proiect. 

Costuri indirecte: 

Costurile indirecte ale partenerilor de proiect sunt calculate în conformitate cu articolul 
8.5.1 (c) din Regulament. 

Costuri neeligibile 

• –dobânda la o sumă datorată, alte taxe ocazionate de suma datorată sau de plata 
întârziată a acesteia; 

•  taxe generate de tranzacțiile financiare sau alte costuri pur financiare, cu excepția 
cheltuielilor legate de gestionarea conturilor deschise la solicitarea Comitetului 
Mecanismului Financiar (CMF), Punctul Național de Contact, a cheltuielilor impuse 
prin legea aplicabilă ori cheltuielile ocazionate de serviciile financiare impuse de 
contractul de finanțare al proiectului; 

• rezerva pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare; 
•  pierderi generate de schimbul valutar; 
• TVA recuperabil; 
• costuri acoperite de alte surse; 
• amenzi, sancțiuni și cheltuielile cu litigii, cu excepția cazului în care litigiul este o 

componentă integrală și necesară pentru realizarea rezultatelor proiectului; 
• cheltuieli excesive sau imprudente. 

Dosarul de participare: 

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor transmite dosarul de participare in 
format PDF, pe adresa de email a UAT Comuna Ciorasti – primariaciorasti@yahoo.com sau 
ciorasti@comunaciorasti.ro . Dosarul de participare va contine urmatoarele documente: 

• Scrisoare de intentie – Anexa nr. 1. Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenţie 
activitățile cadru ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune 
de resursele necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul 
acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale 
pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. 

• Fisa de proiect – Anexa nr. 2 – care sa contina propuneri de activitati eligibile si 
costurile aferente acestora, pe care organizatia sa le desfasoare, in conformitate cu 
ghidul apelului de proiecte. 

• Documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate a partenerului, in 
conformitate cu prevederile Apelului de propuneri de proiecte nr. 1“Imbunatatirea 
accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.” 
(statut, certificat de inregistrare la judecatorie, acreditari, etc.) 

• Acte de infiintare si functionare, cu eventualele lor modificari si completari. 
• CV-urile a minim 2 experti cheie, care vor fi implicati in proiect. 
• Alte documente care considera a fi relevante. 

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă. 

 

 

mailto:primariaciorasti@yahoo.com
mailto:ciorasti@comunaciorasti.ro


Selectarea/ evaluarea propunerilor de parteneriat  

Se va forma o Comisie de evaluare a propunerilor de parteneriat (3 membri). Selectarea/ 
evaluarea propunerilor de parteneriat se va realiza în 2 zile, de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor. Atribuțiile principale ale comisiei: 

• analizează eligibilitatea și conformitatea dosarelor individuale de participare; 
• asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii 

parteneri, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului; 
• evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare; 
• întocmeşte procesul verbal al selecţiei dosarelor individuale de participare; 
• comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în 

termen de 1 zi calendaristică, inclusiv postarea rezultatelor pe 
http://ciorasti.infoprimarie.ro/  

Grila de evaluare – etapa de calificare a candidaților 

 

Criteriu calificare DA NU 

I.     Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat documentele solicitate în anunț   

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Primăriei Ciorăști   

Rubricile Fișei de proiect sunt integral completate   

II.   Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate   

 Potențialul partener face parte din categoria partenerilor eligibili in 

conformitate cu ghidul apelului de proiecte (conform actelor sale de înființare 

și funcționare) 

  

 Potențialul partener îndeplinește condițiile de eligibilitate descrise în Apelul de 

proiecte  

  

Potențialul partener nu este subiect al unui conflict de interese (declaratie 

privind conf 

  

Organizația are experiență dovedită în activitățile propuse (conform 

documentelor depuse la dosarul de participare) 

  

Notă  
*Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare 

a fost bifată rubrica ”DA” 

 

 

 

http://ciorasti.infoprimarie.ro/


 

Grila de evaluare și selectare a ofertanților 

 

                                  Criterii de selecție Punctaj maxim 

Entitatea este organizatie non-guvernamentala 

a. DA – 20 puncte 

b. NU – 0 puncte 

 

20 puncte 

Entitatea are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să 

desfășoare activități în concordanță cu Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 

Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile 

vulnerabile, inclusiv Romii . 

30 puncte 

Fișa de proiect, care contine propuneri de activități eligibile și costurile 

aferente acestora, pe care organizația să le desfășoare, în conformitate cu 

Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de 

sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii. 

 

a. 1 activitate eligibila si costurile aferente – 10 puncte 

b. 2 activitati eligibile si costurile aferente – 20 puncte 

c. 3 activitati eligibile si costurile aferente – 30 puncte 

 

30 puncte 

Entitatea prezintă CV-urile a minim 2 experți cheie, care vor fi implicați în 

proiect 

 

20 puncte 

TOTAL 100 puncte 

  

Aplicanții pot contesta respingerea propunerii de parteneriat in conformitate cu termenul 
mentionat in calendarul procedurii de selectie. 

 
Solutionarea contestatiilor 

Se va forma o Comisie de soluționare a contestațiilor (3 membri). Soluționarea contestațiilor 
se va face in conformitate cu termenul prevazut in calendarul de desfasurare. Atribuțiile 
principale ale comisiei: 

– soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția propunerilor de 
parteneriat; 



– transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate 
candidaților. 

 

Anunţarea şi publicarea rezultatelor  

Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată pe site-ul https://comunaciorasti.ro/  

 
Calendar desfasurare: 

• Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului / partenerilor 
şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 01.03.2021 

• Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 12.03.2021 ora 12,00 

• Data deschiderii dosarelor: 12.03.2021 ora 13,00 

• Data emiterii Publicare rezultate: 12.03.2021 ora 16,00 

• Data limită pentru depunere contestații: 15.03.2021 ora 13,00 

• Data soluționării contestațiilor și publicării Anunţului Final: 15.03.2021  

• Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerului: 16.03.2021 

 

Date de contact: 

Compartimentul Management Proiecte – insp.principal Mihalache Mihai Valentin / tel 0727 
857 533 tel. Fix 0237 258 001 email primariaciorasti@yahoo.com sau 
ciorasti@comunaciorasti.ro  

 

 

https://comunaciorasti.ro/
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mailto:ciorasti@comunaciorasti.ro

