


 
 

 

 

Rezultate asteptate 

Descriere indicatori Valoarea tinta la nivel 

de apel 

Număr de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale 

personalizate (pe parcursul implementării proiectelor, datele vor fi 

raportate dezagregat, în funcție de apartenența la etnia romă și gen). 

5000 

Nivelul de satisfacție în raport cu serviciile furnizate 6,5 

Număr de modele de intervenție aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile 5 

Număr de orașe/ comune/ localități în care au fost furnizate servicii sociale 140 

 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este amplificarea masurilor de dezvoltare la nivel macro-regional 

prin aplicarea unor modele inovative de interventie privind controlul TB in randul grupurilor 

vulnerabile, crescand astfel accesul acestora la servicii socio-medicale. 

Activitatile proiectului:  

Activitatea 1: Dezvoltarea metodelor de crestere a aderentei la tratament prin VOT, pentru 

persoanele din grupurile vulnerabile, provenind din zone defavorizate, diagnosticate cu TB, inclusiv TB 

MDR 

Activitatea 2: Dezvoltarea de servicii de interventie psihosociala si vocationala pentru persoane din 

grupurile vulnerabile, provenind din zone defavorizate, diagnosticate cu TB, inclusiv TB MDR si/sau 

familiile acestora 

Activitatea 3: Imbunatatirea calitatii asistentei medicale si sociale prin dezvoltarea de cursuri de 

formare si comunicare pentru personalul care lucreaza cu grupurile vulnerabile, provenind din zone 

defavorizate, diagnosticate cu TB, inclusiv TB MDR 

Activitatea 4: Schimb de bune practici pentru profesionistii din domeniul socio-medical care lucreaza 

cu grupuri vulnerabile (pacienti cu TB, inclusiv TB MDR) 



 
 

 

Activitatea 5: Campanie de informare și conștientizare privind discriminarea/marginalizarea 

persoanelor afectate de TB, inclusiv TB MDR, derulate la nivel local/regional   

 

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” va selecta in vederea depunerii proiectului 

„Imbunatatirea aderentei la tratament a pacientilor cu TB prin dezvoltarea de metode inovative de 

abordare- MIA TB” maxim 1 partener – organizatie nonguvernamentale relevante pentru domeniul 

și activitatile proiectului. 

Partenerii privati selectati vor fi implicati in activitatile proiectului astfel:  

Pentru activitatea 1 Dezvoltarea metodelor de crestere a aderentei la tratament prin VOT, pentru 

persoanele din grupurile vulnerabile, provenind din zone defavorizate, diagnosticate cu TB, inclusiv TB 

MDR va fi selectat 1 partener privat ONG cu urmatoarele responsabilitati: 

- Identificarea si mobilizarea grupului tinta eligibil la nivelul comunitatilor din proiect 

- Realizarea, aplicarea, analiza si transmiterea datelor colectate de la grupurile vulnerabile cu 

risc de abandon terapeutic in tratamentul TB 

- Gestionarea aplicatiei “telefon de monitorizare a tratamentului TB” 

 

Pentru activitatea 2: Dezvoltarea de servicii de interventie psihosociala si vocationala pentru 

persoane din grupurile vulnerabile, provenind din zone defavorizate, diagnosticate cu TB, inclusiv TB 

MDR si/sau familiile acestora va fi selectat 1 partener privat ONG cu urmatoarele responsabilitati: 

- Furnizarea de servicii de consiliere psihosociala si vocationala pentru persoane diagnosticate 

cu TB si/sau familiile acestora 

- Sprijin in vederea realizarii demersurilor necesare pentru obtinerea ajutoarelor sociale 

cuvenite adaptat la situatia specifica a fiecarui beneficiar 

 

II. Selectia partenerilor privati 

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca un partener pentru a fi selectat in vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect sunt 

prevazute in Regulamentul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European, respectiv 



 
 

 

partenerul de proiect trebuie sa fie o persoana juridica ce imparte cu promotorul de proiect – 

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” un scop social și economic comun, care urmeaza sa fie 

realizat prin implementarea proiectului. 

Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la: 

- Criterii de eligibilitate 

- Criterii de evaluare și selectie. 

1. Criteriile de eligibilitate cerute organizatiilor din mediul privat din Romania pentru a putea fi 

selectate ca parteneri in cadrul proiectului: 

a. Sa aiba personalitate juridica și sa fie organizata ca entitate de drept privat fara scop 

patrimonial (organizatie nonguvernamentala, nonprofit - ONG); 

b. Sa fie inregistrata in Romania; 

c. Partenerul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de excludere mentionate in 

Anexa 3; 

d. Sa nu se afle in conflict de interese cu persoanele din conducerea Institutului de 

Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și cu persoanele implicate in procesul de selectie; 

e. Sa indeplineasca conditiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind 

Implementarea Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2014-

2021;  

f. Sa faca dovada ca dispune de autorizarile necesare pentru activitatile proiectului la a 

caror implementare intentioneaza sa participe, daca este cazul; 

g. Sa dispuna de capacitatea financiara necesara pentru implementarea proiectului. 

Pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizatiile interesate vor prezenta urmatoarele 

documente:  

a) Documentul constitutiv al organizatiei/Extras din Registrul Asociatiilor și Fundatiilor și Certificatul 

de inregistrare fiscala - copie certificata conform cu originalul; 



 
 

 

b) Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile 

de excludere prevazute in Anexa 3;  

c) Declaratie privind neincadrarea in situatii generatoare de conflict de interese - original; 

d) Autorizari necesare pentru activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa 

participe, daca este cazul; 

e) Bilantul contabil pentru cel mult ultimii patru ani fiscali incheiati, dupa caz - copie certificata 

conform cu originalul. 

2. Criteriile de evaluare și selectie pe baza carora vor fi selectati partenerii: 

2.1. Relevanta pentru domeniul și activitatile proiectului; 

Respectarea acestui criteriu implica respectarea urmatoarei conditii:  

▪ Desfasoara activitati relevante pentru domeniul proiectului. Pentru a dovedi 

respectarea acestui criteriu vor fi analizate urmatoarele documente: Statut si document 

echivalent care atesta experienta minima ceruta. 

2.2. Capacitatea de a implementa activitatile proiectului 

Respectarea acestui criteriu implica:  

▪ Indicarea activitatilor proiectului in care organizatia dorește sa se implice in cadrul 

viitorului proiect, semnata și ștampilata de reprezentantul legal. In mod obligatoriu, 

organizatia va prezenta o descriere clara a responsabilitatilor pe care și le asuma și a 

modului in care intentioneaza sa participe la realizarea acelor activitati; 

▪ Prezentarea de evidente privind resursele materiale și umane de care dispune sau va 

dispune organizatia și pe care le va aloca pentru implementarea activitatilor proiectului;  

▪ Existenta expertizei relevante disponibile a expertilor cheie care pot fi implicati in 

implementarea activitatilor proiectului. 

Evaluarea capacitatii de a implementa proiectul de catre organizatia interesata se va realiza pe baza 

Notei justificative. 

 



 
 

 

2.3. Valoarea adaugata a parteneriatului 

▪ Vor fi avute in vedere: valoarea adaugata a participarii organizatiei in proiect, disponibilitatea 

participarii la implementarea proiectului.  

Evaluarea valorii adaugate a parteneriatului se va realiza pe baza Notei justificative. 

 

Alte criterii specifice de selectie 

Vor fi avute in vedere criterii specifice de selectie pentru implementarea in conditii optime a 

proiectului, respectand principiile de eficienta economica și operationala. 

 

Continutul Dosarului de selectie: 

1. Scrisoare de intentie privind participarea ca partener in proiect – original. Aceasta va  respecta 

modelul impus. 

2. Documentul constitutiv al organizatiei/Extras din Registrul Asociatiilor și Fundatiilor și Certificatul 

de inregistrare fiscala sau alte documente cu valoare echivalenta - copie certificata conform cu 

originalul; 

3. Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile 

de excludere prevazute in Anexa 3 la prezenta procedura - original; 

4. Declaratie privind neincadrarea in situatii generatoare de conflict de interese - original; 

5. Autorizari necesare pentru activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa 

participe, daca este cazul - copie certificata conform cu originalul. 

6. Bilantul contabil pentru cel mult ultimii patru ani fiscali incheiati, dupa caz - copie certificata 

conform cu originalul.  

7. Nota justificativa privind calitatea de partener, in original. Nota justificativa va cuprinde cel 

putin urmatoarele informatii:  

a. Indicarea activitatilor proiectului la a caror implementare organizatia intentioneaza sa 

participe, descrierea rolului și a modului in care se va materializa implicarea sa; 



 
 

 

b. Descrierea modului in care organizatia va asigura resursele necesare pentru 

implementarea proiectului, descrierea resurselor care vor fi alocate pentru 

implementarea proiectului; 

c. Modul in care proiectul se integreaza in prioritatile de dezvoltare ale organizatiei;  

d. Complementaritatea activitatilor proiectului cu programele, strategiile și proiectele 

implementate/in curs de implementare la nivelul organizatiei; 

e. Descrierea și analiza valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce privește utilizarea 

eficienta a fondurilor. 

Nota justificativa privind calitatea de partener va fi insotita de urmatoarele anexe:  

Statut și/sau alt document echivalent care atesta experienta minima ceruta– copii certificate conform 

cu originalul.  Acestea vor fi insotite de orice document (contract de finantare, acord parteneriat etc.) 

prin care organizatia poate face dovada experientei de cel putin 1 an in domeniul activitatilor 

proiectului, dupa caz.  

Lista resurselor umane propuse (doar experti cheie) va fi insotita, in mod obligatoriu, de CV-urile 

expertilor. Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care  expertul  este propus in proiect. 

  

III. Evaluarea si selectia candidatilor: 

Verificarea conformitatii administrative se realizeaza prin indeplinirea tuturor conditiilor din grila 

aferenta.  

Organizatiile ale caror dosare de candidatura indeplinesc criteriile de conformitate administrativa vor 

intra in etapa de verificare a eligibilitatii.  

Verificarea eligibilitatii se realizeaza in conformitate cu grila de verificare a eligibilitatii. 

In etapa de evaluare a candidaturilor vor fi admise doar organizatiile care indeplinesc conditiile de 

conformitate administrativa si criteriile de eligibilitate.  

Evaluarea se va realiza conform grilei de evaluare si selectie. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 

conform grilei.  Vor fi admise numai organizatiile care obtin punctaj mai mare decât zero la fiecare 

criteriu major de evaluare si selectie. Vor fi declarati admisi candidatii care intrunesc un punctaj 



 
 

 

general egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care intrunesc mai 

putin 70 de puncte. 

Observatie: selectarea unui candidat nu garanteaza semnarea acordului si depunerea proiectului, in 

parteneriat, in orice conditii.  

IV. Depunerea documentelor 

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune documentele solicitate in format 

tiparit, in plic inchis cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri aferenta proiectului 

„Imbunatatirea aderentei la tratament a pacientilor cu TB prin dezvoltarea de metode inovative 

de abordare- MIA TB”, la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, adresa Șoseaua Viilor nr. 

90, sector 5, București, RO-050159, pana la data de 14.12.2019, ora 16:00, termenul fiind calculat 

de la data postarii anuntului de selectie, respectiv de la 04.12.2019. 

Data pana la care pot fi solicitate clarificari este 10.12.2019, iar raspunsul aferent clarificarilor 

solicitate va fi transmis intr-un interval de maxim 48 de ore de la inregistrarea clarificarilor. 

Persoana de contact: Petronela RADU, telefon 0724.364.390, e-mail: secretariat@marius-nasta.ro  

V. Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe pagina de web: www.marius-nasta.ro, la data 

de 17.12.2019 și va contine informatiile cuprinse in anuntul de selectie și informatii privind 

candidatii participanti la procedura, admiși și respinși, precum și punctajul obtinut de fiecare 

dintre aceștia, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in 

Dosarul de candidatura.  



 
 

 

Grila de verificare a conformitatii administrative  

Criteriu DA NU 

I.       Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de catre candidat toate documentele solicitate prin prezentul 

anunt de selectie 

  

Documentele solicitate si depuse respecta modelul publicat (dupa caz)   

Documentele date ca model sunt integral si corect completate (dupa caz)   

Nota: Conformitatea administrativa se considera indeplinita numai in cazul in care la toate criteriile 

de Conformitate administrativa a fost bifata rubrica "DA" 

Grila de verificare a eligibilitatii  

Criteriu DA NU 

I.     Capacitatea candidatului de a desfasura activitatile proiectului   

Personalitate juridica romana    

Respecta conditiile specifice de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind 

implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2014-

2021 

  

Are in obiectul de activitate desfasurarea de activitati de natura celor care 

sunt necesare implementarii proiectului, conform cu temele si activitatile la 

care doreste sa fie partener 

  

Dovedeste experienta specifica in desfasurarea de activitati de natura celor 

care sunt necesare implementarii proiectului de minim 1 an anterior depunerii 

candidaturii 

  

II.    Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese   

Nota: Candidatul se considera admis numai in cazul in care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost 

bifata rubrica "DA" 



 
 

 

  



 
 

 

 

Grila de evaluare si selectie  

Criteriu  
Punctaj 

acordat 
Obs. 

I.Relevanta pentru domeniul si 

activitatilor proiectului 

TOTAL: 

25 pct Punctajele sunt cumulative  

Sunt descrise concret si complet 

elementele prin care activitatile si 

expertiza specifica a organizatiei sunt 

relevante pentru proiect 

min 0 

pct; max 

10 pct; 

descris foarte bine 10 pct; descris bine 5 pct; 

descris mai putin bine sau deloc 0 pct; 

Activitatile si expertiza specifica a 

organizatiei este relevanta pentru 

obiectivele proiectului  

min 0 

pct; max 

10 pct; 

in mare masura 10 pct; oarecum relevanta 5 

pct; fara relevanta 0 pct; 

Experienta in timp a organizatiei pe 

domeniul de activitate pentru care a 

depus candidatura 

min 1 

pct; max 

5 pct; 

(0-23 luni - 1 pct, 24-36 luni - 2 pct, peste 36 

luni -5 pct) 

II.Capacitatea de a implementa 

activitatile proiectului 

TOTAL: 

30 pct 
 Punctajele sunt cumulative  

Nr expertilor cheie propusi  
 

min 0 

pct; max 

10 pct; 

(0 experti - 0 pct, intre 1 si 3 experti - 5 pct, 

peste 3 experti - 10 pct) 
 

Relevanta experientei expertilor 

propusi pentru activitatile din proiect 

(se evalueaza ca medie aritmetica a 

anilor de experienta a tuturor 

expertilor propusi)  

min 1 

pct; max 

10 pct; 

(<5 ani - 1 pct, 5-10 ani - 3 pct, >10 ani - 10 pct) 

Este descris corect si complet modul de min 0 descris foarte bine (10 pct); descris bine 5 pct); 



 
 

 

alocare al resurselor pentru  

implementare a activitatilor propuse 

pentru realizarea obiectivelor 

pct; max 

10 pct; 

descris mai putin bine sau deloc (0 pct) 

III.Valoarea adaugata a 

parteneriatului 

TOTAL: 

25 pct 
 Punctajele sunt cumulative  

Este descris corect si complet modul de 

implementare a activitatilor propuse 

pentru realizarea obiectivelor 

min 0 

pct; max 

10 pct; 

descris foarte bine (10 pct); descris bine (5 

pcte); descris mai putin bine sau deloc (0 pct) 

Activitatile propuse si 

responsabilitatile/modul de implicare a 

organizatiei in proiect raspund concret 

obiectivelor identificate si contribuie la 

indeplinirea acestora 

min 0 

pct; max 

5 pct; 

contributie clara si concreta (5 pct); 

contributie relativ clara si concreta (3 pcte); 

contributie neclara (0 pct) 

Implicarea organizatiei genereaza 

valoare adaugata in ceea ce priveste 

implementarea proiectului  

min 0 

pct; max 

10 pct; 

plus valoarea adusa este foarte clara si concret 

descrisa (10 pct); plus valoarea este relativ 

clara si concret descrisa (5 pct); implicarea este 

neclara sau nu e concreta (0 pct) 

IV.Alte criterii specifice de selectie 
TOTAL: 

20 pct 
 Punctajul este disjunctiv 

Participarea in calitate de Solicitant sau 

Partener in alte proiecte cu finantare 

nerambursabila. 

min 1 

pct; max 

20 pct; 

20 pct (organizatie ce demonstreaza 

participarea in 5 proiecte), 10 pct (organizatie 

ce demonstreaza participarea in 3 proiecte), 1 

pct (organizatie ce demonstreaza participarea 

in mai putin de 3 proiecte) 

TOTAL (I+II+III+IV) 100 pct   

 


