
 

Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu 

Adresa: Comuna Cernica, sat Balaceanca, Soseaua Garii Nr. 56 
Telefon: 021/3807417 
Fax: 021/3693817 
E-mail: spitalbalaceanca@gmail.com 
 

 
ALIANŢA PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA ALCOOLISMULUI ŞI TOXICOMANIILOR 

Nr. 2583/27.03.2017 

Anunt cu privire la rezultatul procedurii de selectie parteneri in cadrul 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) Axa 

prioritara 4. Obiectiv specific 4.8 

           Spitalul Eftimie Diamandescu a organizat o procedura de selectie a partenerilor pentru 

incheierea unui acord de parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare 

aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman ( POCU) 2014-2020, Axa 

prioritara 4-Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific 4.8 – Imbunatatirea 

nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.  

  

           Procedura de selectie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile :  

- O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea 

362/ 2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/ 2009 aprobate prin H.G. nr. 

218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul Convergența, O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor 

metodologice de aplicare  ale O.U.G. 40/2015 și Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Cerinţele generale pe care au trebuit să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectati în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si 

Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 

2014 - 2020 (varianta octombrie 2015) și în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 

2014 - 2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-

ue.ro.  

 

Calendarul procedurii de selectie :  

 

 Anuntare selectie parteneri : 27.01.2017 

 Depunere documentatie: 10.02.2017  

 Evaluare documentatie: 24.03.2017 

 Anunt candidati admisi: 27.03.2017 

 Contestatii pot fi depuse pana la data de: 29.03.2017 
  

Selectarea partenerilor s-a facut  pe baza documentelor, pe care candidatii le-au depus la sediul 

Spitalului Eftimie Diamandescu in urma anuntului publicat si a experientei acestora in domeniul 

vizat de proiect. 

 

In urma anuntului de selectie parteneri au depus oferte de parteneriat urmatoarele organizatii : 

 

- Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT) – Bucuresti 

(ALIAT a fost infiintata in anul 1993 si reprezinta o asociatie cu experienta vasta in domeniul 

tratamentului adictiilor dar si al instruirii profesionistilor din acest domeniu, instruind pana 

acum peste 1000 de profesionisti. De asemenea detine expertiza relevanta in domeniul 
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implementarii de proiecte cu finantare nerambursabila, inclusiv din fonduri POSDRU putand fi 

implicata in toate activitatile proiectului.Site web: www.aliatong.ro) 

 

- Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) - Bucuresti 
(ARPP reprezinta asociatia profesionala a medicilor psihiatri din Romania, infiintata in 1990, 

avand experienta cumulata vasta in domeniul manifestarilor stiintifice, organizand numeroase 

congrese, conferinte si simpozioane. Medicii psihiatrii, principali actori in domeniul sanatatii 

mintale, reprezinta un grup profesional greu de atins deoarece sunt foarte putini ca numar 

comparativ cu populatia tarii si celelalte specialitati medicale, atinsi de asemenea de fenomenul 

migrational. Implicarea ARPP in acest proiect asigura garantia catalizarii acestui grup tinta in 

vederea atingerii indicatorilor propusi. Site web: www.e-psihiatrie.ro) 

 

- Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF) - Bucuresti 
(CNSMF, fundatie infiintata in anul 2001 de catre 50 de medici de familie formatori, din toata 

tara, reprezinta o organizatie recunoscuta ca fiind un furnizor de instruire traditional si de 

incredere pentru medicii de familie dar si de alte specialitati.De asemenea are experienta 

anterioara in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, inclusiv un proiect 

POSDRU, in zona sanatatii mintale/adictii. Site web: www.cnsmf.ro) 

 

In urma procesului de evaluare s-a constatat ca toti aplicantii au intrunit conditiile de 

eligibilitate si ca pot adauga valoare in cadrul proiectului, urmand sa fie selectati ca 

parteneri. 
 

In urma analizei documentelor, comisia de evaluare a stabilit urmatoarele punctaje 

aferente candidatilor la parteneriat: 

 

 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

ALIAT ARPP CNSMF 

Eligibilitate adminstrativa 30 30 30 30 

Activitate relevanta domeniul 

activitatilor proiectului 

30 30 30 30 

Expertiza relevanta  40 40 40 40 

TOTAL 100 100 100 100 

 

 


