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RAPORT PROCEDURA DE SELECTIE
PARTENERI ENTITATI PRIVATE PENTRU PROIECT POCU
Nr.

4690 /02.02.2017

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din
sectorul medical

In conformitate cu:
•
Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020;
•
Ghidul solicitantului ,,Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020”;
•
Ghidul solicitantului – conditii specifice: ”Formarea personalului implicat în
implementarea programelor prioritare de sănătate”

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA (SCJUC), in calitate de
lider

de

parteneriat,

participarea

in cadrul

a

organizat

selectia

partenerilor

privati

pentru

unui proiect finantat din fonduri structurale, in

perioada 16.01.2017 —01.02.2017.
REFERINTE
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA, in calitate de lider de
parteneriat, a realizat analiza dosarelor de participare la selectie si a selectat
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parteneri din sectorul privat pentru implementarea proiectului ,,Imbunatatirea
competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului
medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor
GENEtice

RARE

-ProGeneRare”

ID

PROIECT:

108073,

cu

respectarea

prevederilor OUG 40/2015.
Activitatea de selectie a avut la baza urmatoarele principii:
-Transparenta
-Nediscriminarea
-Tratamentul egal
-Eficienta utilizarii fondurilor
In vederea respectarii principiului transparentei, SCJU CRAIOVA, a
publicat pe site-ul propriu in data de 16.01.2017: Anuntul de selectie
parteneri - entitati private pentru proiectul ,,Imbunatatirea competentelor
PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din
specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE
-ProGeneRare” ID PROIECT: 108073, nr. 2699/16.01.2017.

INFORMATII GENERALE

Legislatia aplicata: OUG 40/2015 si HG 93/2016 - normele
metodologice de aplicare a OUG 40/2015

Calendarul procedurii de selectie:
Dosarele de candidatura au fost depuse in perioada 16.01.2017 — 01.02.2017
Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe site-ul SCJU Craiova in
data de 02.02.2017
Termenul de depunere a contestatiilor in perioada 02.02.2017 — 06.02.2017
Termenul de rezolvare a contestatiilor si publicare pe site 09.02.2017
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Solicitari/raspunsuri la clarificari pana la termenul-limita de depunere: Nu
e cazul
Informatii privind ofertantii/candidatii participanti la procedura admisi si
respinsi:
Numar dosare de participare inregistrate: 1
Denumirile candidatilor si numarul/data de inregistrare a dosarului pentru
fiecare candidat:
ASOCIAȚIA

PRADER

WILLI

DIN

ROMANIA

-

APWR

–

Nr.

4037/30.01.2017

Date privind procesul de evaluare a ofertantilor/candidatilor, conform
modalitatii interne stabilite pentru selectie:
Candidat 1: ASOCIAȚIA PRADER WILLI DIN ROMANIA - APWR

GRILA EVALUARE SI SELECTIE CANDIDATURI
I. GRILA EVALUARE SI SELECTIE CANDIDATURI

a. Calificare
Criteriu calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate
documentele solicitate prin prezentul anunt de
selecţie
Documentele solicitate respectă modelul pus
la dispozitie, precum si forma de prezentare
solicitata
Documentele puse la dispozitie ca model sunt
integral și corect completate

X

X
X
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II. Capacitatea candidatului de a furniza
servicii
corespunzător
activităţilor
proiectului
Are în obiectul de activitate prestarea de
servicii de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului, conform cu temele
și activităţile la care dorește să fie partener
Are experiență în implementarea a cel puțin 1
proiect cu finanțare nerambursabilă și / sau
are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul
activităților proiectului.
Are capacitatea financiară și operațională de
realizare a activităților din proiect
III. Conduita candidatului

X

X

X

Nu este subiect al unui conflict de interese

X

Și-a îndeplinit obligațiile de plată a
impozitelor și taxelor locale și nu figurează în
evidențele fiscale cu obligații de plată nete
care depășesc 1/12 din totalul obligațiilor
datorate în ultimele 12 luni, în conformitate
cu prevederile Ghidului - Orientări privind
accesarea finanțărilor in cadrul POCU 20142020. *

X

*cu excepţia datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de
plată/rambursare depuse pentru proiectele finanţate din fonduri europene
Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a
fost bifată rubrica “DA”
b. Selectie
Criterii de selectie
1. Capacitatea operaţională și financiară
1.1

Punctaj obtinut

70 puncte

Resurse umane
Evaluarea nivelului experienţei relevante

Punctaj maxim

80 puncte
25

25

25
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1.2

1.3

1.4

a expertilor, din CV (se evaluează ca
medie aritmetică a anilor de experiența a
tuturor experților propuși)
• Experienta expertului nu este relevanta
pentru pozitia solicitata – 0 puncte
• Nivel scăzut de experienta relevanta
(experienţă de până la un 1 an) – 10
puncte
• Nivel mediu de experienta relevanta
(experienţă cuprinsă între 1 și 3 ani) – 20
puncte
• Nivel înalt de experienta relevanta
(experienţă mai mare de 3 ani) – 25
puncte
Situatia financiara (media cifrei
afaceri/veniturilor in ultimii 3 ani
fiscali)
• până la 50.000 euro - 0 puncte
• între 50.000 si 100.000 euro - 10 puncte
• 100.000 euro si peste - 25 puncte
Dovada implementării unor proiecte cu
finanţare nerambursabila
• 1 proiect – 5 puncte
• Intre 2 si 5 proiecte – 10 puncte
• Mai mult de 5 proiecte – 15 puncte
Dovada
experienţei
organizatiei/entitatii aplicante de cel
puţin 6 luni în domeniul activităţilor
proiectului
• Intre 6 luni si 1 an – 5 puncte
• Intre 1 si 3 ani – 10 puncte
• Mai mult de 3 ani – 15 puncte

3. Alte criterii specifice de selecție

3.1

Sunt descrise concret şi coerent
elementele prin care entitatea aplicanta
aduce
valoare
adăugată
parteneriatului

25
25
25

5

15

20 puncte

15

15

20 puncte

20
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•
•
•

Nu exista descriere a valorii
adaugate -0pct
Descriere generala fara elemente
concrete-10 pct;
Decriere coerenta cu elemente
cocrete -20 pct

TOTAL

90 puncte

100 puncte

CONCLUZII
Candidatii admisi si Punctajele obtinute de candidati:
ASOCIAȚIA PRADER WILLI DIN ROMANIA – APWR – admis – 90
puncte

COMISIA DE EVALUARE:
Presedinte (semnat si datat)
Dr Bogdan Fanuta, manager, 02.02.2017

Membru 1 (semnat si datat)
Conf. Univ. Dr. Mihai Ioana, Medic-Sef CRGM Dolj, 02.02.2017

Membru 2 (semnat si datat)
Ec. Corina Bambache, Director Financiar-Contabil, 02.02.2017
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