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LANSAREA CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE dedicată 

formării personalului implicat în implementarea programelor 

prioritare de sănătate 

Cererea de propuneri de proiecte „Formarea personalului implicat în implementarea 

programelor prioritare de sănătate” este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 

depunere.  

Selecția și contractarea proiectelor se va face în ordinea depunerii acestora, în funcție de 

punctajul obținut în urma evaluării, în limita fondurilor disponibile, după cum urmează: 

� Proiectele pot să obțină un punctaj de la 0 – 100, însă pentru ca acestea să intre în etapa 

de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 70 

de puncte.  

� Proiectele care vor obține minimum 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare vor fi 

selectate automat în vederea semnării contractului de finanțare. În cazul în care 

valoarea cererilor de finanțare care au obținut peste 80 de puncte depășește alocarea 

financiară a cererii de propuneri de proiecte, aceste cereri de finanțare vor fi propuse 

pentru contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  

� Pentru proiectele care au obținut un punctaj între 70 si 80 de puncte, selectarea se va 

face în ordinea descrescătoare a punctajului. Autoritatea de Management, în funcție de 

resursele financiare disponibile, poate suplimenta alocarea cererii de propuneri de 

proiecte.  

INFORMAȚII DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE – MECANISM COMPETITIV 

Alocarea disponibilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte și sursa de finanțare, 

pe regiuni 

Pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, bugetul alocat proiectelor cu acoperire 

națională, selectate prin utilizarea mecanismului competitiv, finanțate din axa prioritară nr. 4,  

Prioritatea de  Investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.8 (Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical) este de 30 milioane euro (contribuția UE+ Contribuția 

națională) și este co-finanțat din FSE, după cum urmează:  
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                     Tip  

 

Regiuni 

Cofinanțarea UE Cofinanțarea națională Total finanțare 

(Cofinanțare UE+ 
cofinanțarea 
națională) 

Toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare  

 

25.339.500 

 

4.660.500,00 
30.000.000 euro 

 

TOTAL alocare pentru 
prezenta cerere de 
propuneri de proiecte 

25.339.500 

 

4.660.500,00 
30.000.000 euro 

 

 

Având în vedere că în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor fi finanțate proiecte 

cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai 

puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară 

nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel 

de populație (pentru București-Ilfov 10,7%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 

89,3%), după cum urmează: 

 

  

1. Valoarea totală a proiectului 

 Valoarea totală eligibilă =2+3 

2. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 

 
Regiuni mai puțin dezvoltate 

=valoarea eligibilă a proiectului * 
89,3%* 85% 

 
Regiuni mai dezvoltate 

=valoarea eligibilă a proiectului * 
10,7%* 80% 

3. Contribuţia solicitantului 

 
Regiuni mai puțin dezvoltate 

=valoarea eligibilă a proiectului * 
89,3%* 15% 

 
Regiuni mai dezvoltate 

=valoarea eligibilă a proiectului * 10,7* 
20% 
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1. SECȚIUNEA I. INTRODUCERE ȘI CONTEXT 

1.1. Introducere 

Calitate scăzută a serviciilor de sănătate și accesul inegal la acestea 

Pentru majoritatea indicatorilor de sănătate, România prezintă disparităţi substanţiale faţă de 

media UE şi înregistrează performanţa cea mai slabă sau aproape cea mai slabă. Deşi sub 

media europeană, speranţa de viaţă la naştere a crescut în România, însă contrar situaţiei 

UE25, speranţa de viață sănătoasă la 65 de ani s-a diminuat în perioada 2007-2011 cu 2,2 până 

la 3,1 ani la bărbaţi respectiv la femei (EHLEIS Country Reports, Issue 7 April 2014).  

Se înregistrează per total al 3-lea cel mai mare procent de populaţie cu nevoi de sănătate 

nesatisfăcute (12,8% din populaţie comparativ cu 6,4% la nivelul UE27 în 2012), doar cei din 

cvintila superioară de venituri au nevoi neacoperite de servicii comparabile mediei europene 

(6,4%) (Eurostat). Principala barieră autodeclarată este costul prea mare al serviciilor,  

identificată de 1 din 10 români (9,7%). Peste 1 din 6 persoane sărace aveau neacoperite 

nevoile de servicii în 2012 (16,5% şi 15,6% în cvintilele I şi respectiv II de venituri). 40% dintre 

persoanele cu boli cronice şi venituri în cvintila inferioară nu apelează la serviciile de sănătate, 

comparativ cu 17% în rândul celor similari situaţi în cvintila superioară (BM, 2011).   

Sectorul de sănătate trebuie să răspundă adecvat inegalităţilor curente privind sănătatea, care 

pot constitui factori agravanţi ai sărăciei şi excluziunii sociale. Fenomenul anticipat al 

îmbătrânirii demografice constituie o provocare suplimentară, mai ales în ruralul sărac. 

O importantă deficienţă o reprezintă serviciile de sănătate subdezvoltate şi neadaptate 

nevoilor beneficiarilor. Mortalitatea infantilă şi maternă sunt de până la 3 ori peste mediile 

europene. Inechităţile din sănătate sunt generate de accesul inegal la serviciile de sănătate, 

integrarea suboptimală a acestora şi de neacoperirea cu servicii cât mai aproape de 

comunitate.  

Disparităţile în distribuţia furnizorilor de servicii se reflectă în indicatorii de sănătate. Starea de 

sănătate a populației este în general mult mai bună în regiunea Bucureşti-Ilfov şi foarte slabă 

în cele mai sărace regiuni, NE şi SE. În cadrul aceleiași regiuni, indicatorii de sănătate în zonele 

rurale sunt mai precari decât în cele urbane, persoanele sărace, copiii, persoanele de etnie 
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romă şi persoanele în vârstă fiind categoriile cele mai vulnerabile. 

Dat fiind deficitul de personal ca urmare a migraţiei externe, investiţia în resursa umană este 

esenţială pentru creşterea accesului, calităţii şi eficacităţii serviciilor. Se va acorda prioritate 

formării cadrelor medicale implicate în furnizarea de servicii de prevenire și diagnosticare 

precoce, cei implicați în tratamentul patologiilor prioritare cu care se confruntă persoanele 

sărace, responsabile pentru majoritatea cazurilor de morbiditate și mortalitate la adulți (ex., 

cancer, tuberculoză, boli cardiovasculare, diabet etc.), precum și personalul din cadrul 

serviciilor de urgență.  

Calitatea serviciilor este suboptimală, impunându-se îmbunătăţirea cadrului tehnic şi 

metodologic, a cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi alte iniţiative vizând 

îmbunătăţirea calităţii şi/sau a accesului la serviciile de sănătate, inclusiv prin  soluţii TIC, 

schimb de bune practici şi abordări inovative. Astfel de intervenţii trebuie corelate cu 

investiţiile vizând capacitatea administrativă, competitivitatea (E-sănătatea, telemedicină, 

cercetare) şi/sau investiţiile în infrastructura fizică.  

Este nevoie de creşterea accesului persoanelor vulnerabile la programe şi servicii esenţiale de 

prevenire, depistare precoce (screening) pentru diagnostic și tratament precoce menite să 

reducă povara îmbolnăvirilor. 

Provocarea demografică reprezentată de îmbătrânirea populaţiei necesită un răspuns activ 

pentru abordarea nevoilor actuale ale vârstnicilor vulnerabili socio-economic mai ales la nivel 

comunitar. Pe termen mediu creşterea duratei de viaţă sănătoasă şi a calităţii vieţii impune 

dezvoltarea capacităţii de a oferi servicii eficace în reducerea mortalităţii şi morbidităţii 

evitabile la copil şi adult şi promovarea unui comportament pro-sănătate în rândul populaţiei 

încă de la vârste mici. 

Măsuri eficace de creştere a gradului de informare şi educare a populaţiei adaptate nevoilor, 

adresate mai ales celor vulnerabili, se impun pentru asigurarea adresabilităţii la serviciile 

disponibile şi complianţei la măsurile de promovare a sănătăţii şi pentru a asigura informării 

asupra drepturilor la serviciile de sănătate. 
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2. SECȚIUNEA II. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 

”Formarea personalului implicat în implementarea 

programelor prioritare de sănătate” 

2.1. Cadrul legal și strategii  relevante 

Cererea de propuneri de proiecte este lansată în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune și Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind 

FSE, precum și în acord cu documentele programatice aplicabile și strategiile asumate la nivel 

național: 

� Acordul de parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-

parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

� Recomandările Specifice de Ţară referitoare la sistemul de sănătate 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romania_ro.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf  

� Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 

2020 pentru implementarea Strategiei naţionale  

http://ms.gov.ro/upload/HG%201.0282014%20-

%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate%202014-2020.pdf 

http://ms.gov.ro/upload/Anexa%201%20-

%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate%202014-2020.pdf 

http://ms.gov.ro/upload/Anexa%202%20-%20Plan%20de%20actiuni 

http://www.cdi2020.ro/wp-content/uploads/2014/10/HOTĂRÂRE-nr-929-din-21-

octombrie-2014-privind-aprobarea-Strategiei-naţionale-de-cercetare-dezvoltare-şi-inovare-

2014-2020.pdf 

� Strategia Națională privind  Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-

sociala/3916 
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2.2. Axa prioritară, obiectiv tematic, prioritatea de investiții, obiectivele specifice, rezultatele 

așteptate 

Pentru a obține finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte implementată prin 

aplicarea mecanismului competitiv, propunerile trebuie să se încadreze în: 

� Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

� Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare”: (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a) 

� Prioritatea de investiții 9.iv creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 

calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. (Regulamentul 

(UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a) 

� Obiectiv specific 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este vizat un singur obiectiv specific: 

� Obiectiv specific 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor 

din sectorul medical 

 

� Rezultat așteptat 

Principalul rezultat așteptate prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentei cereri de 

propuneri de proiecte este: 

� Nivel de competenţe îmbunătăţit al profesioniștilor din sistemul de medical 

2.3. Indicatori de program 

Fiecare proiect propus va include atât indicatori de realizare, cât și indicatori de rezultat imediat 

(indicatori aplicabili atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât si pentru regiunea mai 

dezvoltată) 

 

Indicator de rezultat imediat 
 

Indicator de realizare 

Cod Regiune 
de 

 Denumire 
indicator 

Cod Regiune de 
dezvoltare 

 Denumire indicator 
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dezvoltare 

4S48 Regiuni 
mai puțin 
dezvoltate 

 Persoane care și-
au îmbunătățit 
nivelul de 
calificare/ 
certificate 
urmare a 
sprijinului primit, 
din care:  

� din 
sectorul 
medical 

4S55 Regiuni mai 
puțin 
dezvoltate 

 Persoane care 
beneficiază de formare/ 
schimb de bune practici 
etc., din care: 

� sectorul socio-
medical 

Regiune 
mai 
dezvoltată 
 

 Regiune mai 
dezvoltată 
 

 

 

La nivelul fiecărui proiect vor trebui stabilite ținte atât pentru indicatorul de  realizare (4.S.55), 

cât și pentru indicatorul de rezultat (4.S.48), atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și 

pentru regiunea dezvoltată (București - Ilfov). 

Deoarece rezultatul final îl reprezintă Nivel de competenţe îmbunătăţit al profesioniștilor din 

sistemul de medical, Ținta pentru indicatorul de rezultat ”Persoane care și-au îmbunătățit 

nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit, din care:  din sectorul medical” 

trebuie să fie de minim 80% din ”Persoane care beneficiază de formare/ schimb de bune practici 

etc., din care:sectorul socio-medical” (indicatorul de realizare imediată), atât la nivelul regiunii 

mai puțin dezvoltate, cât și la nivelul regiunii mai dezvoltate. 

 
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în 

mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita 

caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi 

clasificate ca participanți.  

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei 
cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de 
raportare indicatori (comuni și specifici de program). 

Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie defalcate în funcție de gen. 

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți 

cererii de propuneri de proiecte și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se 

solicită acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic. 
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2.4. Regiuni de dezvoltare vizate, grup țintă eligibil  

Acțiunile planificate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte care utilizează 

mecanismul competitiv sunt dedicate Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical prin elaborarea unul proiect cu acoperire la nivelul 

național. 

 

Grup țintă eligibil 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte implementată prin utilizarea procedurii 

competitive, grupul țintă este format din: 

� Specialişti în furnizarea de servicii medicale  

NB. În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, proiectele având acoperire națională, 

grupul țintă vizat: Specialiştii în furnizarea de servicii medicale trebuie să își desfășoare 

activitatea în instituții medicale din toate regiunile de dezvoltare.  

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte specialiştii în furnizarea de servicii medicale 

reprezinta  medici, asistenţi, alt personal relevant implicat în asigurarea calităţii serviciilor 

2.5. Forma de finanțare 

Măsurile din cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte constau în acordarea de granturi 

nerambursabile. 

 

2.6. Activități eligibile 

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, activitățile considerate eligibile sunt cele care 

urmăresc atingerea obiectivului specific 3.8. Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical  

În vederea realizării obiectivului specific 4.8. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de 

acţiuni:  
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� Sprijin pentru creşterea capacităţii tehnice a personalului implicat în implementarea 

programelor prioritare de sănătate la nivel naţional şi local (nivel regional, județean) (ex. 

medici, asistenţi, alt personal relevant implicat în asigurarea calităţii serviciilor etc.) prin 

furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/ schimburi de 

bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale 

NB profesioniștii din sectorul medical angajați în cadrul infrastructurii nou construite prin POR  

(axa prioritară 8 – obiectivul specific 8.1) pot primi sprijin cu prioritate prin POCU după ce 

investițiile în infrastructură au fost realizate și serviciile medicale sunt asigurate. 

2.7. Perioada de implementare a proiectelor 

Data de la care începe implementarea proiectului este ziua lucrătoare următoare intrării în 

vigoare a contractului încheiat de beneficiar cu autoritatea de management/organismul 

intermediar PO CU.  

Orice cheltuială efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare se suportă de către 

solicitant.  

Perioada maximă de implementare a proiectului/ proiectelor este de 36 de luni, dar nu mai 

târziu de 31 decembrie 2023. De asemenea, la completarea cererii de finanțare în sistemul 

electronic va trebui să evidențiați durata fiecărei activități/ subactivități incluse în proiect. 

2.8. Solicitanți și parteneri eligibili 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt: 

� Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, 

institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți1 (universităţi, 

ONG-uri, etc.) 

                                                      
1
 Prin actori relevanți se înțelege acei actori care  activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor 
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2.9. Teme secundare FSE 

În cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.8. sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos. În 

proiectul dumneavoastră va trebui să evidențiați în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) 

în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri.  

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul AP 2. Prin urmare, în 

cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați sume calculate pentru măsurile 

care vizează teme secundare relevante pentru proiectul dumneavoastră. 

Nr. 

crt. 

Fond Axă 

prioritară 

Categorie 

de regiune 

Tema secundară Pondere din 

alocarea pe 

tip de 

regiune de 

dezvoltare 

3.   Mai puțin 
dezvoltată 

02 Inovare socială 5% 

4. Mai 
dezvoltată 

02 Inovare socială 5% 

5. Mai puțin 
dezvoltată 

05 Îmbunătățirea accesibilității, a 
utilizării și a calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor 

5% 

6. Mai 
dezvoltată 

05 Îmbunătățirea accesibilității, a 
utilizării și a calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor 

5% 

7. Mai puțin 
dezvoltată 

06 Nediscriminare 5% 

8. Mai 
dezvoltată 

06 Nediscriminare 5% 

 

Procentele din tabelul de mai sus reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor 

secundare la nivel în cazul AP4/ PI.9iv/ OS 4.8. 

În dezvoltarea cererii de finanțare veți viza cel puțin o temă secundară dintre cele aferente 

axei prioritare, prin anumite activități. Pentru respectiva temă secundară veți include în 
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buget o valoare care să reprezinte minimum procentul indicat în tabel, calculat la totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului dumneavoastră. 

2.10. Aspecte privind inovarea socială și / sau cooperarea transnațională 

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 

abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale2. 

POCU promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual implementa la 

scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale. 

În contextul prezentei cereri de propuneri de proiecte, temele de inovare socială ar putea 

implica (exemple):  

� Pentru prioritatea de investiții 9.ii. și pentru 9.iv (cu precădere măsurile propuse în 

cadrul OS 4.12 - 4.15) - crearea și consolidarea de parteneriate pentru identificarea unor 

soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv 

pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte SM; valorificarea 

oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și inițiative care 

vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc. 

� Pentru măsurile propuse în cadrul OS 4.9 - 4.11 (PI 9.iv) – inițiative inovative astfel încât 

prin programele de screening să fie vizate cu precădere persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială. 

Exemple de teme de cooperare transnațională care ar putea fi utilizate cu precădere pentru 

acțiunile aferente OS 4.8. (PI 9.iv) din cadrul AP 4 ar putea include: 

� identificarea, testarea și implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri etc. 

inovative care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 

Acestea ar putea fi identificate și în contextul inițiativelor de cooperare transnațională 

cu entități din alte State Membre. 

                                                      
2
 Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en  
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Pentru proiectele care promovează metode inovative/  inițiative  de cooperare transnațională 

se acordă punctaj suplimentar. 

Solicitanții trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă propunerea de proiect 

contribuie la inovarea socială/ cooperare transnațională . 

2.11. Teme orizontale  

În cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați, în secțiunea relevantă din cadrul 

aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-

2020. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului va trebui să asigurați contribuția la cel 

puțin una din temele orizontale de mai jos. 

� Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Egalitatea între femei și bărbați. Tema vizează 

promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau 

etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților 

de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

� Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale 

 

Fără a se limita doar la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar 
proiectelor care includ promovarea acestor principii.  

2.12. Valoare maximă eligibilă a proiectului și contribuția minimă a solicitantului  

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu 
poate depăși echivalentul în lei a maxim 5.000.000€, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii 
……. 2015.  

 

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a 
proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant. În 
cadrul prezentei CPP contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile 
este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Axa 
Priorita

ră 
Tipuri de regiuni 

Cofinanța
rea UE % 

Cofinanța
rea 

națională 
%, din 
care: 

Cofinanțarea națională % pe tipuri de beneficiari 

Beneficiari persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 

patrimonial, instituţii 
publice finanţate 

integral din venituri 
proprii sau parţial de 

la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 

bugetele fondurilor 
speciale, instituţiile de 
învăţământ superior 

acreditate care nu fac 
parte din categoriile 

anterioare de 
beneficiari 

Beneficiari persoane 
juridice de drept 

privat cu scop 
patrimonial 

Beneficiar
i 

ordonator
i de 

credite ai 
bugetului 
de stat, 

bugetului 
asigurăril
or sociale 
de stat şi 

ai 
bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile 
aflate în 

subordine 
sau în 

coordonar
e 

finanţate 
integral 

din 
bugetele 
acestora 

Cofinanț
are 

privată % 

Cofinanța
rea 

publică % 

Cofinanț
are 

privată % 

Cofinanța
rea 

publică % 

Cofinanța
rea 

publică % 

AP4 

Regiune mai puțin 
dezvoltată 

85 15 2 13 5 10 15 

Regiune mai dezvoltată 80 20 2 18 5 15 20 
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Exemplu de calcul pentru valoarea contribuției solicitantului/parteneriatului pentru un proiect competitiv cu aplicabilitate națională în funcție de 
tipul organizațiilor implicate. 
 
Valoarea totală a 

proiectului   
Buget alocat pe membri ai parteneriatului Total 

 

Valoarea totală eligibilă 5.000.000,00 
 

S 50% P1 - ONG 20% P2 - SRL 30% 100% 
 

Valoarea totală neeligibilă   
 

2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 
 

           
           

   
Asistența financiară nerambursabilă solicitată de parteneriat Total 

 
    

 
S 50% P1 20% P2 30% 100% 

 
Asistenţă financiară 

nerambursabilă solicitată 
4.223.250,00   

                       

2.111.625,00     
                                   844.650,00                               1.266.975,00              4.223.250,00     

 

Regiuni mai puțin 

dezvoltate 
3.795.250,00 

valoarea eligibilă a 

proiectului * 89,3%* 85% 

                       

1.897.625,00     
                                   759.050,00                               1.138.575,00              3.795.250,00     

 

Regiuni mai dezvoltate 428.000,00 
valoarea eligibilă a 

proiectului * 10,7* 80% 

                          

214.000,00     
                                      85.600,00                                   128.400,00                 428.000,00     
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Contribuţia solicitantului (co-finanțare parteneriat) distribuită pe membrii parteneriatului  

Contribuţia 

solicitantului 

 

776.750,00 

 

 

 

S 50% P1 – ONG 20% P2 – SRL 30% Total 

388.375,00   155.350,00 233.025,00 776.750,00 

50% * 776.750,00 

  
Suportată de P1 

Diferența 

suportată de 

S 

Suportată de P2 

Diferența 

suportată de 

S 

  

 
  0,02% *1.000.000,00   0,05% * 1.500.000,00     

388.375,00 
 

20.000,00 135.350,00 735.000,00 158.025,00 776.750,00  

Regiuni mai puțin 

dezvoltate 
669.750,00 

valoarea eligibilă a 

proiectului * 89,3% 

* 15% 

 

  

  
    

  

  

  

  

  

  

 

Regiuni mai 

dezvoltate 

107.000,00 valoarea eligibilă a 

proiectului * 10,7% 

* 20%  
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Cheltuielile considerate eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte:  

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului 

1.1. Salarii şi asimilate acestora 

1.2. Onorarii 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi şi angajatori) 

 

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna 

2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi (grup țintă), alte persoane (alți 

participanți la activitățile proiectului) 

2.2. Transport de materiale şi echipamente 

2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanți (grup țintă) și alți participanți la activitățile 

proiectului) 

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu). 

 

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului 

3.1. Servicii de sonorizare 

3.2. Traducere şi interpretare 

3.3. Prelucrare date 

3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice 

3.5. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

3.6. Materiale consumabile 

a) papetărie 

3.7. Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup tintă) și alți participanți la activitățile 

proiectului 

 

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 

4.1. cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu 

are expertiza necesară (studii și cercetări de piață, consultanță juridică necesară implementării 

activităților proiectului) 

4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea 

furnizării unor servicii: 

4.2.1. organizarea de evenimente 
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4.2.2. pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului 

propriu 

4.2.3. editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare 

 

5. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului 

5.1. Închiriere (locaţii, bunuri): 

a) închiriere sedii, inclusiv depozite 

b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii 

c) închiriere echipamente 

d) închiriere vehicule 

e) închiriere diverse bunuri 

5.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing pentru: 

a) echipamente 

b) vehicule 

c) diverse bunuri mobile şi imobile 

 

6. Cheltuieli de informare şi publicitate: 

a) producţia materialelor publicitare şi de informare 

b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare 

c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare 

d) dezvoltare/adaptare pagini web 

e) închirierea de spaţiu publicitar 

f) alte activităţi de informare şi publicitate 

 

7. Cheltuieli de tip FEDR 

7.1. Echipamente: 

a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul 

b) cablare reţea internă 

c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi 

7.2. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 

 

8. Cheltuieli indirecte 

8.1. Cheltuieli indirecte de personal 
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8.1.1. Salarii şi asimilate acestora 

8.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi şi angajatori) 

8.1.3. Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente conform legislaţiei în vigoare) 

8.1.4. Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi 

securitatea în muncă pentru personalul propriu 

8.2. Utilităţi: 

a) apă şi canalizare 

b) servicii de salubrizare 

c) energie electrică 

d) energie termică şi/sau gaze naturale 

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date 

f) servicii poştale şi/sau servicii curierat 

8.3. Servicii de administrare a clădirilor: 

a) întreţinerea curentă 

b) asigurarea securităţii clădirilor 

c) salubrizare şi igienizare 

8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: 

a) întreţinere echipamente 

b) reparaţii echipamente 

c) întreţinere mijloace de transport 

d) reparaţii mijloace de transport 

8.5. Arhivare documente 

8.6. Amortizare active 

8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): 

a) prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile  în 

străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzand asigurarea CASCO) 

b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale 

proiectului 

c) cheltuielile aferente garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare 

d) taxe notariale 

8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate 
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Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și 
leasing, vă rugăm să aveți în vedere și plafoanele stabilite prin Ghidul solicitantului Condiții 
generale. 

În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: 

- cheltuieli aferente activităților de informare și publicitate: maximum 5% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului; 

- cheltuieli de tip FEDR: maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

- cheltuieli indirecte: maximum 15% din valoarea cheltuielilor directe minus cheltuieli de tip 

FEDR. 

 

Toate cheltuielile vor fi decontate pe bază de costuri reale. 

 

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea valorilor exprimate în Euro este cursul Inforeuro 

aferent lunii …… 2015.  

ATENŢIE:  Bugetul  proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei. 
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Anexa 1:  Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

A1. Criterii de verificare  a conformității administrative  

 

 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

1. 
Cererea de finanțare respectă formatul 

solicitat și conține toate anexele solicitate. 

� Cererea de finanțare respectă 

formatul standard din Ghidul 

Solicitantului și este însoțită de toate 

anexele solicitate.  

� Totodată se verifică existența 

acordului de parteneriat, în situația 

în care proiectul se implementează în 

parteneriat, care trebuie să respecte 

formatul indicat prin Ghidul 

Solicitantului și să fie asumat de 

reprezentanții legali ai partenerilor.  

 

2. 
Cererea de finanțare este semnată de către 

reprezentantul legal? 

� Se verifică dacă persoana care a 

semnat cererea de finanțare este 

aceeași cu reprezentantul legal sau 

împuternicitul acestuia. 
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A2. Criterii de verificare  a eligibilității 

 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor  

A1 

Solicitantul și Partenerii săi (dacă e cazul) 

fac parte din categoria de beneficiari 

eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite 

în Ghidul Solicitantului? 

� Solicitantul și partenerii trebuie să facă 

parte din categoriile de beneficiari eligibili 

menţionate în Ghidul Solicitantului. 

� Solicitantul a implementat cel puțin 1 

proiect cu finanțare nerambursabilă și 

fiecare partener are experiență în 

implementarea a cel puțin 1 proiect cu 

finanțare nerambursabilă si/sau are 

experiență de cel puțin 6 luni în domeniul  

activităților proiectului. 

� Parteneriatul are capacitate financiară: 

valoarea finanțării nerambursabile care 

poate fi accesată de fiecare organizație (în 

funcție de tipul acesteia) din cadrul 

� Selecţia partenerului/ partenerilor s-a 

realizat cu respectarea legislaţiei 

europene şi naţionale. 

� Parteneriatul demonstrează capacitate 

operaţională, prin existenţa resurselor, 

în structura şi volumul necesare. 

� Parteneriatul demonstrează capacitate 

financiară: dispune de resursele 

financiare necesare, din surse proprii 

sau atrase, corespunzător graficelor de 

plăţi prevăzute în proiect. 

� Activităţile de subcontractare se 

realizează numai de către solicitantul de 

finanţare, nu şi de partenerul acestuia3. 

                                                      
3
 În cazul în care legislaţia specifică din statele membre UE, de provenienţă a partenerilor transnaţionali, nu consideră ca fiind subcontractate cheltuielile 
aferente experţilor care, în baza formei de angajare, sunt obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional, aceste cheltuieli nu intră sub incidenţa 
acestui subcriteriu. În această situaţie, menţionarea în cererea de finanţare a referinţelor legislative aplicabile experţilor partenerului transnaţional se va face 
conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului. 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

parteneriatului nu depășește valoarea 

maximă (conform algoritmului prezentat în 

Ghidul Solicitantului Condiții Generale).  

� Este prezentată motivarea selectării și rolul 

concret al fiecărui parteneri / fiecărui tip 

de parteneri. 

� Fiecare dintre parteneri, acolo unde este 

cazul, este implicat în cel puţin o  activitate 

relevantă. Prin activitate relevantă se 

înţelege aceea activitate care contribuie în 

mod direct la atingerea indicatorilor (de ex: 

formare profesională, stagii, validarea 

competențelor). Partenerii naţionali şi 

transnaţionali trebuie să contribuie 

financiar la realizarea proiectului. 

B. Eligibilitatea proiectului   

B1 

Proiectul propus spre finanțare 

(activitățile proiectului, cu aceleaşi 

rezultate, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) a mai beneficiat de sprijin 

� Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în 

cererea de finanţare.  
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

financiar din fonduri nerambursabile 

(dublă finanțare)?4  

B2 

Proiectul se încadrează în programul 

operațional, conform specificului de 

finanțare stabilit în Ghidul Solicitantului?  

� Se verifică dacă solicitantul a încadrat 

proiectul în axa prioritară, prioritatea de 

investiţii, obiectivul specific, indicatorii de 

realizare imediată şi de rezultat și tipurile de 

măsuri, conform POCU şi Ghidului 

Solicitantului. 

 

B3 Grupul țintă este eligibil?  

� Grupul țintă al proiectului  trebuie să se 

încadreze în categoriile eligibile menționate 

în Ghidul Solicitantului. 

 

B4 

Valoarea proiectului, contribuția 

financiară solicitată și durata acestuia se 

încadrează în limitele stabilite în Ghidul 

Solicitantului?  

� Valoarea totală a proiectului, valoarea 

asistenței financiare nerambursabile 

solicitate  și durata de implementare a 

proiectului  trebuie să se înscrie în limitele 

stabilite în Ghidul Solicitantului. 

� Pentru valoarea subcontractării poate fi 

 

                                                      
4 Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru 

măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi 

reziliat, conform prevederilor legale în vigoare. 



  

Pagină 28 din 39 
Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate  

 

 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

stabilită o limită maximă în Ghidul 

Solicitantului. 

Durata proiectului 

� Durata de implementare a proiectului nu 

depăşeşte 3 ani, pentru proiectele depuse 

prin mecanismul competitiv. 

 

B5 

Cheltuielile prevăzute respectă 

prevederile legale privind eligibilitatea, 

inclusiv limitarea cheltuielilor de tip 

FEDR la maximum prevăzut în Ghidul 

Solicitantului?  

� Cheltuielile prevăzute la capitolul de 

cheltuieli eligibile trebuie să fie conforme cu 

cele prevăzute în Ghidul Solicitantului. 

� Cheltuielile de tip FEDR trebuie să se 

încadreze în limita prevăzută în Ghidul 

Solicitantului. 

 

B6 

Costurile eligibile pentru obţinerea unei 

unităţi de indicator ţintă se încadrează în 

limita prevăzută în Ghidul Solicitantului?  

� Valoarea costurilor eligibile ale proiectului 

pentru obţinerea unei unităţi din indicatorii 

ţintă specificaţi în Ghidul Solicitantului nu va 

depăşi nivelul maxim specificat al costurilor 

menționate în ghid, ţinând cont de specificul 

fiecărui tip de intervenţie.  

 

B7 
Bugetul proiectului respectă rata de 

cofinanţare? 

� Bugetul respectă rata de cofinanţare (FSE, 

buget național și contribuție proprie). 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 

sistemul informatic 
Subcriterii procesate de evaluatori 

B8 
Proiectul cuprinde cel puțin activitățile 

obligatorii?  

� Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin 

activitățile obligatorii, prevăzute în Ghidul 

Solicitantului. 

 

B9 
Proiectul cuprinde măsurile minime de 

informare și publicitate? 

� Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul 

activității de informare și publicitate, 

măsurile minime  prevăzute în Ghidul 

Solicitantului. 

 

Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii nu poate fi prelucrat de sistem,  el va fi evaluat de către echipa de evaluare. 
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Anexa 2: Criterii de selecție 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

1 RELEVANŢĂ – măsura în care proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor din documentele strategice 

relevante şi la soluționarea nevoilor specifice ale 

grupului ţintă. 

Dacă scorul obținut la acest criteriu nu este de minimum 20 

puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare şi va fi 

declarat respins, în situația în care nu se consideră necesară 

solicitarea de clarificări. 

Max. 30 

Min. 20 

1.1 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din 

documentele strategice relevante pentru proiect5. 

Proiectul se încadrează în strategiile aferente domeniului, 

existente la nivel comunitar, național, regional, local, 

instituțional, după caz prin obiectivele, activităţile şi rezultatele 

propuse. 

5 

1.2 

Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relaţie cu 

analiza de nevoi şi resursele din cadrul proiectului 

Natura şi dimensiunea grupului ţintă ţin cont de natura şi 

complexitatea activităţilor implementate şi de resursele puse la 

dispoziție prin proiect (acesta trebuie compus doar din 

persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile 

proiectului) 

Categoriile de grupul ţintă sunt clar delimitate şi identificate din 

perspectiva geografică şi a nevoilor 

5 

                                                      
5 Documente strategice prevăzute în Ghidul Solicitantului la secțiunea 2.1.  
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

1.3 Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, 

fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt 

specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia 

(se va face referire la sursele de informații pentru 

analiza de nevoi realizată de solicitant) 

Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate de către 

solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, 

date statistice şi/sau cercetarea proprie 

Proiectul prezintă detaliat metodologia şi rezultatele analizei, 

informațiile oferite fiind credibile 

5 

1.4 Proiectul contribuie prin activitățile propuse la 

promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, 

conform specificaţiilor din Ghidului Solicitantului ( 

egalitate de şanse, nediscriminare, cooperare 

transnaţională - acolo unde este cazul)  

Proiectul definește instrumente concrete cu privire la 

promovarea temelor orizontale 

3 

1.5 Proiectul contribuie prin activitățile propuse la 

promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, 

conform specificaţiilor din Ghidului Solicitantului 

(inovare socială, Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării 

și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, 

Nediscriminare) 

Este prezentată în proiect instrumente concrete cu privire la 

promovarea temele secundare ale UE, specificate în Ghidul 

Solicitantului pentru domeniul respectiv 

3 

1.6 Descrierea clară a partenerilor, a rolului acestora, a 

utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al 

Este descrisă experienţa solicitantului şi a partenerilor, implicarea 

acestora în proiect şi sunt prezentate resursele materiale şi 

3 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale 

grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului 

umane pe care le are fiecare la dispoziţie pentru implementarea 

proiectului 

Activitatea partenerului este strict legată de activitățile pe care le 

va implementa 

Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, 

maximizând rezultatele proiectului şi calitatea acestora 

1.7 

Contribuția proiectului la îmbunătățirea nivelului de 

competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

Ținta pentru indicatorul de rezultat (Persoane care și-au 

îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului 

primit), raportat la indicatorul de realizare, asumată la nivel de 

proiect: 

6 

a) 80% 0 

b) între 81% și 90%  3 

c) între 91% și 100% 6 

2 EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului 

contribuie la atingerea obiectivelor propuse 

Dacă scorul obţinut la acest criteriu nu este de minimum 20 

puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare şi va fi 

declarat respins, în situaţia în care nu se consideră necesară 

Max. 30 

Min. 20 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

solicitarea de clarificări. 

2.1 

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al 

activităţilor proiectului, ţintele sunt realiste 

(cuantificate corect) şi conduc la îndeplinirea 

obiectivelor proiectului 

Există corelaţie între activităţi, realizările imediate (natură şi 

ţinte) şi grupul ţintă (natură şi dimensiune) 

Activităţile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la 

atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin proiect, 

având în vedere resursele financiare, umane şi materiale ale 

proiectului 

Ţintele propuse sunt stabilite în funcţie de tipul activităţilor, 

graficul de planificare a activităţilor, resursele prevăzute, natura 

rezultatelor  

5 

2.2 
Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele 

proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor de 

program 

Există corelaţie între realizările imediate, rezultate (natură şi 

ţinte) şi obiectivele de program 

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de 

program aferente domeniului respectiv 

5 

2.3 Este identificată modalitatea de recrutare a grupului 

țintă și proiectul justifică de ce sunt abordate anumite 

categorii specifice de persoane care fac parte din 

Se oferă detalii privind modalitatea de identificare şi implicare a 

membrilor grupului ţintă în activităţile proiectului (asigurarea 

prezenţei numărului de membri propus, ca de exemplu prezenţa 

5 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

grupul țintă (în cazul în care această condiție este 

aplicabilă în contextul Ghidului Solicitantului) 

la sesiuni de formare/participare la schimburi de experiență/ 

schimburi de bune practici etc)   

2.4 

Proiectul prezintă valoare adăugată 

Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului 

ţintă le primesc exclusiv ca urmare a implementării proiectului 

Impactul estimat asupra grupului țintă şi asupra domeniului este 

realist 

5 

2.5 Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în 

raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura 

atingerea rezultatelor vizate 

Modalitatea de realizare a monitorizării interne a activităţilor 

proiectului poate constitui o garanţie a atingerii rezultatelor 

propuse 

5 

2.6 

În proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care 

pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este 

prevăzut un plan de gestionare a acestora 

Sunt descrise premisele în care proiectul poate fi implementat cu 

succes, precum şi riscurile şi impactul acestora asupra desfăşurării 

proiectului şi a atingerii indicatorilor propuşi 

Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariţiei riscurilor şi de 

atenuare a efectelor acestora în cazul apariţiei 

Se va ţine cont de realismul descrierii riscurilor şi a eficienţei 

măsurilor de prevenţie şi de minimizare a efectelor (nu se va 

acorda prioritate numărului riscurilor identificate) 

1 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

2.7 

Metodologia de implementare a proiectului 

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor 

propuse, precum și o metodologie concretă pentru 

monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și 

financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor. 

4 

3 EFICIENŢĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea 

optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în 

termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în 

contextul implementării activităților proiectului în 

vederea atingerii rezultatelor propuse 

Dacă scorul obţinut la acest criteriu nu este de minimum 20 

puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare şi va fi 

declarat respins, în situaţia în care nu se consideră necesară 

solicitarea de clarificări. 

Max. 25 

Min. 20 

3.1 Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu 

nivelul pieței, fundamentate printr-o analiză realizată 

de solicitant.6 

Este prezentată o analiză a costurilor de pe piaţă pentru 

servicii/bunuri similare  

5 

3.2 

Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu  

activitățile propuse și rezultatele așteptate.7 

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul 

alocat acestora; 

Este justificată alegerea opţiunilor tehnice în raport cu activităţile, 

rezultatele şi resursele existente, precum şi nivelurile aferente ale 

5 

                                                      
6
 Acest criteriu nu se aplică acelor operaţiuni care au prevăzute plafoane de costuri 

7
 Idem 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

costurilor estimate; 

Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul 

managementului/administrării proiectului. 

3.3 

Fundamentarea economico-financiară a costurilor 

Valorile cuprinse în bugetul proiectului   sunt susţinute concret de 

o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după 

caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială 

5 

3.3 

Resursele umane (număr persoane, experiența 

profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) 

sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și 

rezultatele așteptate. 

Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt 

justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar 

dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la 

externalizare; 

Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu 

planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate; 

Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este adecvată 

realizărilor propuse şi planificării activităţilor (activitatea 

membrilor echipei de proiect este eficientă) 

4 

3.4 Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură 

şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și 

Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri 

(dacă este cazul) sunt utile pentru buna implementare a 

4 



  

Pagină 37 din 39 
Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate  

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

rezultatele așteptate. proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);  

Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din 

bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna 

implementare a acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de 

transport etc.). 

3.6 
Resursele care vor fi sub-contractate sunt justificate în 

raport cu activitățile şi cu rezultatele proiectului. 

Este justificată nevoia de subcontractare, în relaţie cu activităţile 

proiectului şi cu resursele existente la solicitant şi la partener, 

dacă este cazul. 

2 

4 
SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură 

continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor 

obținute după încetarea sursei de finanţare 

Dacă scorul obţinut la acest criteriu nu este de minimum 10 

puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare şi va fi 

declarat respins, în situaţia în care nu se consideră necesară 

solicitarea de clarificări. 

Max. 15 

Min. 10 

4.1 
Proiectul include activități în timpul implementării care 

duc la  valorificarea rezultatelor proiectului după 

finalizarea acestuia.  

 

Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, 

acţiuni/activităţi care duc la sustenabilitatea proiectului (de 

exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor 

factori interesaţi, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru 

continuarea activităţii, valorificarea rezultatelor printr-un alt 

proiect/ alte activităţi, demararea unor activităţi care să continue 

4 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

proiectul prezent etc.); 

Planul de implementare al proiectului include etapele de validare 

/ avizare / aprobare a rezultatelor imediate de către stakeholderi, 

ca premisă a asigurării sustenabilității. 

4.2 

Proiectul include activități în timpul implementării care 

duc la  transferabilitatea rezultatelor proiectului către 

alt grup țintă/ alt sector etc.  

Diseminarea rezultatelor către alte entităţi (de exemplu 

metodologii, materiale de instruire, curricula etc.); 

Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/proiecte ulterioare; 

Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării 

acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, 

sectorial, național). 

3 

4.3 

Abordare integrată 

Proiectul descrie concret  modul în care rezultatele şi/sau 

experiența acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în 

politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale 

partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale 

şi/sau la nivel legislativ 

4 

4.4  
Sustenabilitatea menținerii personalului care a 

Pentru Specialişti în furnizarea de servicii medicale, angajatorul își 

asumă obligația de a-i menține angajați după finalizarea 

4 
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Explicaţii Punctaj 

beneficiat de sprijin prin proiect proiectului/finalizarea acordării subvenției pentru o perioadă de:  

a) pentru 50% din persoanele instruite pe o perioadă de 12 luni 0 

b) pentru 60% din persoanele instruite pe o perioadă de 12 luni 1 

c) pentru 70% din persoanele instruite pe o perioadă de 12 luni 2 

d) pentru 80% din persoanele instruite pe o perioadă de 12 luni 3 

e) pentru 90% din persoanele instruite pe o perioadă de 12 luni 4 

Note: Dacă scorul obținut la un subcriteriu este „0” puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuare şi va fi declarat respins 


