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                                                                                                                              Aprobat:  
                                                                                                                              Manager interimar 

                                                                                                                 Dr. Claudia Fekete Nicorici  

 
 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR) 

 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 

strada  Tăbăcarilor nr. 11, telefon/fax +40 264 437.075;  0364-310.231 
 

 
Nr. înregistrare: 2424/05.03.2019 

Data publicării: 05.03.2019 
 
1. Invitație la selecție de parteneri 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a 
partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect şi a 
depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 
2020  (POR), Axa prioritară 1 –  promovarea transferului tehnologic, Operațiunea D 
Selecția partenerilor se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese, 
respectiv a următoarelor principii: transparența, nediscriminarea, tratamentul egal, eficiența utilizării 
fondurilor. 
 
2. Informare și publicitate: Toate informațiile legate de prezenta procedură vor fi publicate pe pagina 
www.spitalclujana.ro. 

 
3. Obiectivul general și obiective specifice ale proiectului 
Propunerea de proiect vizeaza dezvoltarea platformei e-Health SigMed cuprinzand un pachet de produse și 
servicii inovative destinate analizei și îmbunătățirii proceselor clinice specifice intervențiilor vizând 
afecțiunile oncologice ale aparatului digestiv, cancerele ginecologice și cele urologice.  
Platforma dezvoltată va fi valorificată economic și social la nivelul regiunii de Nord-Vest, generand: 
1. Optimizarea personalizată a procesului clinic al pacientului cu cancer digestiv, cancer tiroidian, 
ginecologic și urologic prin integrarea tuturor informaţiilor anterioare şi actuale disponibile privind 
pacientul, într-un timp scurt şi distribuirea lor imediată către echipa medicală implicata în procesul de 
diagnostic şi de tratare. 
2. Optimizarea fluxului pacienţilor, a veniturilor şi a proceselor administrative din cadrul spitalului, prin 
evaluarea riscului clinic individual al pacientului, cu beneficii economice directe. 
3. Reducerea riscului de intervenţie cu consecinţe pozitive imediate asupra siguranţei pacienţilor, 
aprofundată prin planificarea pre-operativă a intervenţiei.  
Beneficiile anterior mentionate demonstrează contribuția propunerii de proiect la viziunea Strategiei de 
Specializare Inteligenta a regiunii NV. Prezenta propunere de proiect va contribui la realizarea a 2 obiective 
strategice identificate in Documentul Cadru pentru Strategia de Specializare Inteligenta, prin asigurarea de 
soluții concrete pentru: 
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1. gestionarea inovativă a provocărilor societale din domeniul sănătății prin: instrumente de dezvoltare de 
servicii medicale, sigure, eficace și cost-eficiente 
2. reducerea ecartului de dezvoltare față de regiunile mai dezvoltate prin adaptare rapidă la a 4-a revoluție 
industrială (digitalizare socială și economică): implementarea de soluții IT de înaltă performanță în sectorul 
medical. 
Indicatorii și rezultatele proiectului vor fi stabilite ulterior printr-o analiză realizată de solicitant împreună cu 
partenerii selectați. 
 
4. Principalele activităţi ale proiectului sunt: 
 
Activitatea I: Activitati de cercetare industriala in colaborare efectiva cu diseminarea rezultatelor,  
I.1 Activitati de cercetare industriala pentru realizarea modelului experimental al serviciului si produselor 
din platforma SigMed, cu diseminarea rezultatelor care se va realiza intr-un mediu de simulare perfecta a 
interventiilor chirurgicale specifice patologiei oncologice. Analiza literaturii de specialitate din domeniul ce 
face obiectul studiului de cercetare al proiectului şi a activităţilor specifice acestui pachet de lucru - 
stabilirea metodelor de cercetare ce vor fi utilizate, mediul de implementare/operare sistem, identificarea 
factorilor cu impact asupra activităţilor ce se vor derula. Activitatea de cercetare se va realiza si in cadrul 
spitalelor prin analiza procesele clinice chirurgicale, respectiv cercetare fundamentala pentru evaluarea in 
vitro a efectului antiproliferativ apoptotic al unor substante anestezice asupra celulelor neoplazice si 
identificarea mecanismelor celulare si genomice prin care actioneaza substantele anestezice asupra celulelor 
neoplazice. Acestea in vederea analizei riscurilor pe procesele clinice anestezice. Promotorul impreuna cu 
partenerul/partenerii va derula activitati de cercetare industriala cu diseminarea rezultatelor pentru obtinerea 
modelului experimental al serviciului si produselor din solutia SigMed. 

I.2 Activitati de dezvoltare experimentala cu diseminarea rezultatelor, pentru realizarea prototipului 
produselor platformei. Elaborare documentaţie tehnică pregatitoare pentru Proiect/Master Plan precum şi 
pregatirea Prototipului. Promotorul impreuna cu partenerii va derula activitati de dezvoltare experimentala 
cu diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului pentru  proiectarea, realizarea, verificarea și 
experimentarea prototipului serviciului si produselor create. In vederea pregatirii prototipului pentru punerea 
in productie, personalul parteneriatului implicat in activitatea de dezvoltare experimentala va elabora 
documentatia de pregatire a fabricatiei si documentatia de utilizare.  Stabilirea caracteristicilor tehnice şi a 
cerinţelor (inclusiv norme şi legislaţie naţionala şi europeană).  

I.3 Achizitie active corporale si necorporale necesare activitatilor de cercetare industriala si dezvoltare: 
- simulatoare virtuale specifice activitatii chirurgicale 
- Instrumente si dotari specifice salilor de operatii 
- Sistem integrat de import si reprezentare vizuala avansata a datelor obtinute prin diverse modalitati 
imagistice medicale, investigatii paraclincie de laborator - inclusiv biopsii care permite vizualizarea 3D a 
anatomiei umane si planificarea diverselor aborduri chirurgicale  
- Sistem audio-video pentru recording / debriefing 
 
I.4 Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale 
Se va achizitiona servicii pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor,analiza si protejare marca si 
altor active necorporale rezultate din activitatile proiectului si va derula toate demersurile si procedurile 
pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala in acord cu reglementarile legale in vigoare. 
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Activitatea cadru II: Activitate de investitii in echipamente de productie: Partenerul/partenerii de proiect vor 
achizitiona: - echipamente ITC: pachet dispozitive fixe ( PC-uri cu monitoare ) - infrastructura ITC necesara 
activitatilor de cercetare-dezvoltare: echipamente stocare, prelucrare date si comunicatii - platforma IoT 
alcatuita din - router industrial (operare in interva -40 grade Celsius - + 40 grade Celsius) cu optiune de 
balancing intre caile de comunicatie (Wan, Mobile1, Mobile2), gateway LoRaWan pentru preluare date de 
la senzori cu operare in specturl de frecventa 863-870 MHZ ISM, senzori IoT, licente control - se va detalia 
in cadrul proiectului detaliat  - echipamente de stocare a datelor (servere) - echipamente de comunicatii 
(routing switching) (cu layer de management si control) - pachet aplicatii software 
 
Activitatea cadru III: Activitati de sprijinire a comercializarii si activitati de inovare 
Managementul de proiect va fi asigurat de o echipa formata din manager de proiect si responsabili de proiect 
din partea fiecarui partener, persoane cu experienta in implementarea proiectelor cu finantare 
nerambursabila. Se va realiza un plan de proiect, proceduri de implementare si comunicare la nivelul 
proiectului (intre parteneri si la nivelul fiecarui partener).  
 
Activitatea se va desfasura in cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca si in spatiul destinat 
implementarii proiectului SigMed, activitatilor de cercetare in siguranta serviciilor medicale in cadrul 
parcului industrial Cluj Innovation Park, in cadrul Centrului Regional de Excelenta pentru Industrii Creative 
(CREIC).  
Obiectivul general al CREIC este valorificarea potentialului creativ existent in regiunea NV. 
 
5. Activităţile în care vor fi implicați partenerii: 
Proiectul va aborda următoarele activități în care vor fi implicați partenerii. 
Activitatea cadru I:  
I.1. Activitati de cercetare industriala pentru realizarea modelului experimental al serviciului si produselor 
din platforma SigMed, cu diseminarea rezultatelor care se va realiza intr-un mediu de simulare perfecta a 
interventiilor chirurgicale specifice patologiei oncologice. 
I.2 Activitati de dezvoltare experimentala cu diseminarea rezultatelor, pentru realizarea prototipului 
produselor platformei. Elaborare documentaţie tehnică pregatitoare pentru Proiect/Master Plan precum şi 
pregatirea Prototipului. 
I.3 Achizitie active corporale si necorporale necesare activitatilor de cercetare industriala si dezvoltare. 
I.4 Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale 
Activitatea cadru II: Activitate de investitii in echipamente de productie 
Activitatea cadru III: Activitati de sprijinire a comercializarii si activitati de inovare 
 
6. Cerințele pentru entitățile juridice interesate. 
Candidații trebuie să îndeplinească cerințele de mai jos: 
 
Criterii de eligibilitate privind partenerii 
Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: 

 Candidatul trebuie să fie persoană juridică română (autorități/instituții publice, universități, ONG-uri 
relevante, societăți private for-profit). 

 Candidatul trebuie să aibă prevăzute în documente statutare activitățile de natura celor care sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener. 

 Candidatul trebuie să satisfacă cerințele de eligibilitate specificate în Anexa 6 al prezentei 
documentații. 
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 Candidatul trebuie să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor locale. 
 Candidatul trebuie să aibă îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale la bugetul consolidat. Participantul trebuie să nu se încadreze, din punct de vedere al 
obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete 
depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. 

 Candidatul trebuie să dețină (proprietate / închiriere / comodat) echipamentele/aparatura/mijloacele 
fixe și materialele necesare și propuse pentru a fi utilizare în cadrul proiectului pentru activitățile în 
care dorește să fie implicat (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru 
desfăşurarea activităţilor proiectului). 

 Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părții de cofinanțare a 
proiectului, aferentă cererii de propuneri de proiecte. Partenerii trebuie să demonstreze că au 
capacitatea de a gestiona bugete cu finanțare din fonduri nerambursabile. 

 Candidatul iși asumă răspunderea pentru sustenabilitatea măsurilor sprijinite în cadrul proiectului ce 
decurg în mod direct din activitățile pe care și le asumă în calitate de partener. 

 Echipa de management a candidatului va cuprinde cel puțin următoarele poziții: 
o Manager proiect (cerințe minimale: studii superioare, certificat ANC Manager proiect, cel 

puțin 3 ani experiență în managementul proiectelor, cel puțin 2 proiecte finalizate în calitate 
de manager proiect) 

o Responsabil financiar (cerințe minimale: studii superioare economice, cel puțin 3 ani 
experiență în managementul financiar al proiectelor cu finanțare externă, cel puțin 2 proiecte 
finalizate în calitate de responsabil financiar) 

o Consilier juridic (cerințe minimale: studii superioare juridice, membru în organizația 
profesională cu aviz valabil,  cel puțin 3 ani experiență profesională) 

Se vor atașa CV-uri în format Europass și documente justificative, în copie conform cu originalul 
Verificarea eligibilității candidaților se face conform Anexei 3. 
În procesul de selecție vor intra doar candidații declarați eligibili. 
 
Criterii de selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 

- Capacitatea tehnică: se evaluează experiența și expertiza candidatului cu privire la: 
o Partenerii au experiența în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă în 

domeniul realizării de activități similare activităților cadru asumate. 
o Candidatul trebuie să aibă experienţă de minimum 6 luni în domeniul activităţilor cadru ale 

proiectului în care dorește să se implice, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor 
de realizare/ de rezultat ale cererii de finanțare. În acest sens, candidatul va furniza datele 
cerute prin Scrisoarea de intenție (vezi Anexa 1) și Fişa partenerului (vezi Anexa 2).  

o Resurse umane: experți cu studii superioare cu experiență în tipul de activitate asumat, 
experți cu competențe de management al calității în sistemul sanitar recunoscute la nivel 
european, experți implicați în activitatea de cercetare sau/și studii clinice  sau/și comisii de 
specialitate în domeniile prioritare abordate de proiect. Având în vedere faptul că proiectul va 
urmări și transferul de know-how din alte țări membre ale Uniunii Europene, se punctează 
experții care au studii/competențe de management al calității în domeniul sanitar recunoscute 
la nivel european. Se vor atașa CV-uri în format Europass și documente justificative, în copie 
conform cu originalul. 

- Capacitatea financiară: se evaluează cuantumul veniturilor candidatului din ultimii trei ani fiscali 
încheiați. 

- Capacitatea profesională se punctează în funcție de: 
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o numărul proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau implicarea experților proprii în derularea 
activităților din cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă (subcontractare); 

o experiența în domeniul activităților proiectului în care se dorește implicarea. 
- Contribuția partenerului se va nota în funcție de numărul de activități / subactivități în care dorește să 

se implice. 
Punctarea candidaților se face potrivit Anexei 4. 
 
În urma procedurii, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA va selecta partenerii care vor 
obţine punctajul cel mai mare, aferent activității cadru în care aceștia doresc să activeze în cadrul 
proiectului. Punctajul se calculează pentru fiecare activitate cadru pentru care Candidatul și-a exprimat 
interesul.  
În urma procedurii se vor selecta cel puțin doi parteneri de proiect. 
În cazul în care o singură entitate obține cel mai mare punctaj la mai multe activități cadru, aceasta va fi 
selectată pentru mai multe activități cadru. În cazul unor punctaje egale, candidații respectivi vor fi invitați la 
consultare în vederea stabilirii modului de colaborare / participare în cadrul proiectului. 
 
7. Dosarul candidatului, data limită și modalitatea de depunere, clarificări 
Dosarul de participare va fi depus în plic sigilat, într-un singur exemplar tipărit la secretariatul 
SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA din municipiul Cluj-Napoca, Str.Tăbăcarilor, Nr.11, 
județul Cluj, telefon 0735-406101, persoana de contact IULIA PASCA, până la data de precizată în 
Calendarul procedurii, anexa 5, orele 15.00. 
 
Se va preciza pe plic: „SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL „SIGMED - 
SOLUTII E-HEALTH ÎN SIGURANTA SERVICIILOR MEDICALE. A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE ȘEDINȚA DE SELECȚIE A OFERTELOR”. 
 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente, grupate și în ordinea de mai jos: 

A. Documente de calificare/eligibilitate: 
- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (Anexa 6) (semnată şi ştampilată de către 

reprezentantul legal al acesteia), în original. 
- Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale / 

document echivalent în cazul partenerului transnațional, în original sau copie conform cu originalul. 
- Certificat fiscal eliberat de Adminstrația Financiară Teritorială (Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) la care este arondat sediul personei juridice privind 
îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul 
consolidat, din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată 
restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din 
totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni/documente echivalante în cazul partenerului 
transnațional, în original sau copie conform cu originalul. 

- Acte constitutive: 
a. În cazul instituțiilor publice: documente constitutive, certificate de înregistrare fiscală. 

Documentele se solicită în original sau copii lizibile, conform cu originalul. 
b. În cazul lor organizațiilor neguvernamentale: act constitutiv, statut și acte adiționale și 

sentințele definitive aferente (dacă este cazul), certificate de înregistrare fiscală, certificat de 
înscriere a  persoanei juridice fără scop patrimonial, extras din Registrul Asociațiilor. 
Documentele se solicită în original sau copii lizibile, conform cu originalul. 
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c. În cazul societăților comerciale: statut actualizat, certificat de înregistrare Registrul 
Comerțului, certificat constatator  valabil; Documentele se solicită în original sau copii 
lizibile, conform cu originalul.    

- Scrisoare de intenție (Anexa 1), în original. 
- Fişă a partenerului (Anexa 2), în original. 
- Lista  dotărilor și materialelor necesare și propuse pentru a fi utilizate în cadrul proiectului pentru 

activitățile în care candidatul dorește să fie implicat (ex.: materiale, echipamente, vehicule, aparatură, 
spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului), în original. 

- Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi 
asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată 
durata de implementare a proiectului inclusiv aportul propriu; Candidatul va specifica în această 
declarație asumarea de răspundere pentru sustenabilitatea măsurilor sprijinite în cadrul proiectului ce 
decurg în mod direct din activitățile pe care și le asumă în calitate de partener. Declarația se va 
depune în original.  

- CV-uri în format Europass și documente justificative, în copie conform cu originalul pentru: 
- Echipa de management a candidatului va cuprinde cel puțin următoarele poziții: 

o Manager proiect (cerințe minimale: studii superioare, certificat ANC Manager proiect, 
cel puțin 3 ani experiență în managementul proiectelor, cel puțin 2 proiecte finalizate 
în calitate de manager proiect) 

o Responsabil financiar (cerințe minimale: studii superioare economice, cel puțin 3 ani 
experiență în managementul financiar al proiectelor cu finanțare externă, cel puțin 2 
proiecte finalizate în calitate de responsabil financiar) 

o Consilier juridic (cerințe minimale: studii superioare juridice, membru în organizația 
profesională cu aviz valabil,  cel puțin 3 ani experiență profesională). 

-  
B. Documente de evaluare: 
 Scrisoarea de intenție va fi însoţită de CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de 

candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în 
proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de către expert, în original.  
Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenţie activitățile cadru ale proiectului în care dorește să 
se implice și pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Candidatul 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 (maximum 2 
pagini format A4, Times New Roman 12). 

- Bilanțurile contabile pentru anii 2015, 2016, 2017, copie conform cu originalul. 
- Experiența profesională relevantă – documente considerate relevante pentru demonstrarea 

experienței partenerului în domeniile activităților cadru relevante, original / copie conform cu 
originalul, după caz. 

Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus, atrage excluderea participantului de la 
procedura de selecție. 
 
Eventualele solicitări de clarificări din partea celor interesați vor fi transmise către SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, conform Calendarului procedurii (Anexa 5), orele 15.00, prin e-mail la 
adresa office@spitalclujana.ro, în atenția Managerului Interimar dr. Claudia Fekete Nicorici.  
Răspunsurile la clarificări vor fi publicate pe pagina www.spitalclujana.ro, în termenul menționat în 
Anexa 5. 
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8. Evaluarea candidaturilor 
In procesul de evaluare vor intra doar aplicațiile participanților care au fost declarate eligibile, conform 
Anexei 3. 
Aplicațiile participanților eligibili vor fi punctate conform grilei de punctaj menționate în Anexa 4. 
Urmare a evaluării documentației, aplicantul va fi declarat neselectat dacă: 

- a obținut un punctaj mai mic de 80 puncte; 
- a obținut un punctaj mai mic decât aplicantul selectat cu cel mai mare punctaj. 

 
Aplicantul va fi respins și documentația nu va fi evaluată pentru următoarele motive : 

- documentația a fost primită după termenul limită de depunere, precizat în Anexa 5 
- documentația de participare nu conține toate documentele solicitate 
- aplicantul a depus documentația necesară dovedirii eligibilității, dar acesta nu este eligibil, respectiv 

nu îndeplinește condițiile de eligibilitate. 
 

9. Contestații și anunțare rezultatelor procedurii 
Data de publicare a rezultatelor este precizat în Calendarul procedurii, Anexa 5.  
Anunțurile privind rezultatele selecției vor fi publicate pe pagina www.spitalclujana.ro, în secțiunea unde a 
fost publicată anunțul privind intenția de selectare.  
 
Eventualele contestații se pot depune în scris la secretariatul SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-
NAPOCA din municipiul Cluj-Napoca, Str.Tăbăcarilor, Nr.11, județul Cluj, persoana de contact Manager 
Interimar Dr.Claudia Fekete Nicorici. Data limită de depunere de contestații cu privire la rezultatul 
procedurii de selecție este precizat în Calendarul procedurii, Anexa 5. 
Rezultatele definitive, după analiza contestațiilor, vor fi publicate pe site-ul www.spitalclujana.ro, în termen 
de 1 zi lucrătoare de la data soluționării acestora. 

 

 

MANAGER INTERIMAR, 
Dr. Claudia Fekete Nicorici 

 

 

ANEXE: 

Anexa 1: Scrisoare de intenție 

Anexa 2: Fișă partener 

Anexa 3: Grila calificare 

Anexa 4: Grila evaluare 

Anexa 5: Calendar procedură 

Anexa 6: Declarația de eligibilitate 
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Anexa nr. 1 

 

SCRISOARE DE INTENTIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Regional ce 

urmează a fi depus de către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru depunerea 

cererii de finanţare în cadrul Programul Operaţional Regional 2014 – 2020  (POR), ........................................ 

(denumirea partenerului), își exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia 

dumneavoastră. 

Precizăm că ..............................................................(denumirea partenerului), se încadrează în 

categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.  

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema 

proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui 

proiect din POR.  

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul 

prezentului proiect. 

Data,        Reprezentant legal, 

 

         Nume şi prenume,   

  

         Semnătura şi ştampila 
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Anexa nr. 2 
 

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizaţie  

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-mail) 

 
 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în organizaţie) 

 
 

Descrierea activităţii partenerului, 
relevantă pentru acest proiect 

Se va prezenta succint modul de implicare a solicitantului în 
activititățile dorite. 

Experienta relevantă a partenerului 
pentru domeniul proiectului 

Se va prezenta succint experiența relevantă a solicitantului în 
domeniul proiectului 

Resurse umane Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant 
pentru implementarea activităţilor în care ofertantul dorește să se 
implice si pe care le-a menţionat mai sus. 

Activitatea /activităţile cadru din 
cadrul proiectului în care doriţi să vă 
implicaţi 

Se vor trece activitățile în care solicitantul dorește să se implice. 

Anul 2015  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Anul 2016  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 
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Anul 2017  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile derulate / coordonate / administrate în ultimii 5 ani. 
Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos: 
Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 
finanţatoare) 

 

Perioada  

Beneficiar proiect  

Calitatea avută în cadrul proiectului 
(solicitant / partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare 

Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul de stat, 
local, surse externe nerambursabile, 
surse externe rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei finanţatoare  

Valoarea angajată (cheltuită) în 
proiect 

 

Notă: 
Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de 
reprezentantul legal. 
Data,           Reprezentant legal, 

          Nume şi prenume, 

         __________________ 

         Semnătura şi ştampila 
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Anexa nr.3 
 

GRILA DE EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANȚILOR 
 
Participant:___________________________ 
 
Criteriu calificare DA NU NU ESTE 

CAZUL 
Candidatura a fost depusă în termenul limită precizat în anunț    

I. Conformitate documentelor    
Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunț de 
selecţie 

   

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

   

Documentele date ca model sunt integral și corect completate    
II. Capacitatea participantului de a furniza servicii 

corespunzătoare activităților proeictului 
   

Candidatul este persoană juridică română    
Are în obiectul de activitate prevăzut/e, în documente statutare, 
activitățile de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, 
conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener. 

   

Candidatul deține (proprietate / închiriere / comodat) 
echipamentele/aparatura/mijloacele fixe și materialele necesare și 
propuse pentru a fi utilizare în cadrul proiectului pentru activitățile în 
care dorește să fie implicat (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii 
disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului). 

   

Demonstrează capacitate financiară privind asigurarea părții de 
cofinanțare a proiectului, aferentă cererii de propuneri de proiecte. 
Partenerii trebuie să demonstreze că au capacitatea de a gestiona bugete 
cu finanțare din fonduri nerambursabile. 

   

Echipa de management a candidatului va cuprinde cel puțin următoarele 
poziții: 

o Manager proiect (cerințe minimale: studii superioare, 
certificat ANC Manager proiect, cel puțin 3 ani 
experiență în managementul proiectelor, cel puțin 2 
proiecte finalizate în calitate de manager proiect) 

o Responsabil financiar (cerințe minimale: studii 
superioare economice, cel puțin 3 ani experiență în 
managementul financiar al proiectelor cu finanțare 
externă, cel puțin 2 proiecte finalizate în calitate de 
responsabil financiar) 

o Consilier juridic (cerințe minimale: studii superioare 
juridice, membru în organizația profesională cu aviz 
valabil,  cel puțin 3 ani experiență profesională) 
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III. Conduita ofertantului    
Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în Anexa 6.    
Are îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor locale.    
Are îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale la bugetul consolidat. Participantul trebuie să nu se 
încadreze, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete 
depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. 

   

Candidatul iși asumă răspunderea pentru sustenabilitatea măsurilor 
sprijinite în cadrul proiectului ce decurg în mod direct din activitățile pe 
care și le asumă în calitate de partener. 

   

 
Notă: Ofertantul se consideră eligibil - calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a fost 
bifată rubrica “DA”  
 
 

Comisia de evaluare: 

Președinte –  

Membru –  

Membru –  

Secretar – 
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Anexa nr.4 

 
GRILA DE EVALUARE ETAPA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR 

Participant:___________________________ 
Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

Punctaj 
participant

1. Capacitatea tehnică și financiară 60  
1.1 Resurse umane 55  
 Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate 

asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile 
proiectului (doar experţi cu studii superioare) 
 1 - 2 experţi – 5 puncte 
 3 - 4 experţi –10 puncte 
 Mai mult de 5 experţi –15 puncte 

15  

 Evaluarea calitativă a experienţei specifice din CV(1) 
 Nivel scăzut (experienţă de până la 5 ani) – 3 puncte 
 Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 5 și 10 ani) – 6 
puncte 
 Nivel înalt (experienţă mai mare de 10 ani) – 10 puncte 

10  

 Numărul de experți cheie cu competențe de management al 
calității in sistemul sanitar recunoscute la nivel european 
 1 expert – 5 puncte 
 2 experţi –10 puncte 
 Mai mult de 2 experţi –15 puncte 

15  

 Numărul de experți implicați în activitate de cercetare sau/și 
studii clinice  sau/și comisii de specialitate în domeniile 
prioritare abordate de proiect 
 nici un expert – 0 puncte 
 1 expert – 5 puncte 
 2 experţi –10 puncte 
 Mai mult de 2 experţi –15 puncte 

15  

1.2 Situaţia financiară (suma cifra de afaceri/venituri din 
ultimii 3 ani) 

5  

 până la 500.000 lei - 1 puncte 
între 500.000 si 1.000.000 lei - 3 puncte 
 peste 1.000.000 lei  - 5 puncte 

5  

2. Experiența profesională 25  
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare 

nerambursabila sau implicarea experților proprii în derularea 
activităților din cadrul unui proiect cu finanțare 
nerambursabilă (subcontractare) 
 1 proiect –  1 punct 
 Intre 2 si 5 proiecte – 5 puncte 
 Mai mult de 5 proiecte – 10 puncte 

10  
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2.2 Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul 
activităţilor proiectului 
 Intre 6 luni și 12 luni – 5 puncte 
 Intre 12 luni si 18 luni – 10 puncte 
 Mai mult de 18 luni – 15 puncte 

15  

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 15  
3.1 Numărul de activităţi/subactivitati eligibile în care 

partenerul doreștesă se implice 
 1 activitate – 5 puncte 
 2 activităţi – 10 puncte 
 Mai mult de 2 activităţi – 15 puncte 

15  

 TOTAL 100  
(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media 

aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă. 
(2) Se vor depune bilanturile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. 

 
Comisia de evaluare: 
Președinte –  
Membru –  
Membru –  
Secretar – 
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Anexa nr.5 
 

CALENDAR PROCEDURĂ 
 
 

Data publicării anuntului de selectie parteneri 05.03.2019 
Termen limita depunere dosare candidatura  20.03.2019 
Termen solicitare clarificari 14.03.2019 
Termen de raspuns clarificari 15.03.2019 
Perioada evaluare dosare candidatura, conform Anexei 3 si Anexei 4 22.03.2019 
Data publicarii rezultatelor evaluare (conform Anexei 3 si Anexei 4) 22.03.2019 
Termen depunere contestatii rezultate evaluare (conform Anexelor 3 si 4 27.03.2019 
Termen de solutionare a contestatiilor rezultate evaluare  29.03.2019 
Afisare rezultate finale pe pagina www.spitalclujana.ro 01.04.2019 
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Anexa nr.6 
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1 

 
Subsemnatul<Numesiprenume>, posesor al CI/BI seria…..,nr……., eliberată de ............, 
încalitatede<functie/reprezentant legal/imputernicit>al < (denumirepartener)>, cunoscând că falsul în 
declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020 declar pe propria răspundere că:  
1. < (denumirepartener)>nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:  
• este în incapacitate de plată / în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform 
Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;  

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie 
formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;  

• se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, 
are incheiate concordate, si a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de 
finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma 
unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;  

• reprezentantii sai legali / structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au 
comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le 
poate justifica;  

• se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din 
situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, 
in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;  

• reprezentantii sai legali / structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au 
fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de resjudicata pentru frauda, coruptie, participare la o 
organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale 
Comunitatilor;  

• solicitantul si partenerul / partenerii si / sau reprezentantii lor legali / structurile de conducere a acestora 
si persoanele care asigura conducerea solicitantului / partenerului / partenerilor se afla in situatia de 
conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in 
vigoare;  

2. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 
comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi 
orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;  
3. încazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de 
achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele< (denumirepartener)>.  
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta 
sunt corecte.  
 
Nume și prenume     
Semnătura și Ştampila reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 
Data:  
1 Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în 
parteneriat. 


