SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET
Siret, str.9 Mai, Nr.3, cod 725500
Tel: 0230/280.551
Tel/fax: 0230/280061
e-mail: psihiatriesiret@yahoo.com; www.psihiatriesiret.ro
ANUNŢ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI în cadrul Apelului nr. 1 Acces servicii de
sănătate
Apel de propuneri de proiecte nr. 1: Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate
în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi
Granturile SEE 2014 – 2021
În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute
de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și
Regulamentului de Implementare al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară
a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului
Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, în calitate de promotor de proiect anunţă organizarea
unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de
Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul “Promovarea sănătății mintale
și prevenirea bolilor psihice prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate
mintală a persoanelor din grupuri vulnerabile”, care va fi depus pentru obţinerea de
sprijin financiar nerambursabil în cadrul programului - Îmbunătățirea accesului la
serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi.
1. Informaţii privind programul şi apelul de proiecte (conform Ghidului de
finanţare):
Programul este parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
(SEE) 2014-2021 şi este implementat în România de Ministerul Sănătății din România, în
calitate de Operator de Program care este responsabil cu dezvoltarea și implementarea
Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european”. Partenerii norvegieni ai
Programului sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) și Direcția Norvegiană
de Sănătate (HDIR). Bugetul total alocat este de 47.058.824 euro din care 40.000.000
euro (85% Granturi SEE) și 7.058.824 euro (15% - cofinanțare națională).
Obiectivul general al programului este îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților
în domeniul sănătății. Obiectivele specifice ale programului sunt axate pe îmbunătățirea
politicilor și serviciilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea accesului la servicii de
îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile.
2. Informaţii privind proiectul “Promovarea sănătății mintale și prevenirea bolilor
psihice prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală a persoanelor
din grupuri vulnerabile”:
2.1. Obiectivele proiectului:

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET
Siret, str.9 Mai, Nr.3, cod 725500
Tel: 0230/280.551
Tel/fax: 0230/280061
e-mail: psihiatriesiret@yahoo.com; www.psihiatriesiret.ro
Proiectul vizează creșterea accesului persoanelor din în zone îndepărtate sau din grupuri
vulnerabile, inclusiv Romi, la servicii de sănătate mintala de calitate, echitabile și
complete prin dezvoltarea unui program de promovare a sănătății mintale și prevenirea
bolilor psihice axat pe creșterea gradului de conștientizare, creșterea capacității și
campanii educaționale.
2.2. Durata estimată de realizare a proiectului:
Maxim 24 de luni (data estimată de începere a proiectului: iunie –iulie 2021).
2.3. Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: 1.000.000 euro
2.4. Activităţile planificate în cadrul proiectului:
I. Dezvoltarea si implementarea unui pachet de interventii pentru imbunatatirea
accesului la servicii de sănătate mintala de tip preventiv a persoanelor adulte din în
zone îndepărtate sau din grupuri vulnerabile.
I.1. Dezvoltarea si implementarea de campanii de informare educare folosind solutii
digitale inovative pentru creșterea nivelului de familiarizare de a populatiei adulte
vulnerabile sau din zone îndepărtate referitor la factorii de risc pentru sanatatea mintala.
I.2. Dezvoltarea de programe de prevenire primara si secundara a bolilor psihice in randul
populatiei adulte vulnerabile sau din zone îndepărtate axate pe cresterea gradului
conștientizare a a semnele si simptomelor tulburarilor psihice.
I.3. Dezoltare de campanii de informare și sensibilizare a populatiei adulte vulnerabile
sau din zone îndepărtate axate pe cresterea capacitatii individuale de a accesa servicii de
sanatate mintala relevante.
I.4. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie continua pentru cresterea
capacitatii personalului medical primar care deservsete populatia adulta vulnerabila,
inclusiv Romi, sau din zone îndepărtate de recunoastere, tratament, si monitorizare a
persoanelor la risc si cu boli psihice.
II. Dezvoltarea si implementarea unui pachet de interventii pentru promovarea
sanatatii mintale si prevenirea tulburarilor psihice axate pe cresterea capacitatii de
rezilienta pentru sanatate mintala a celor din categorii vulnerabile si la risc pentru a
dezvolta probleme de sanatate mintala.
II.1. Dezoltarea unui program de promovarea sanatatii mintale si prevenirea tulburarilor
psihice pentru cresterea rezilientei pentru sanatate mintala a copiilor din categorii
vulnerabile si la risc pentru a dezvolta probleme de sanatate mintala.
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II.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie continua pentru cresterea
capacitatii personalului educational care deservsete copii vulnerabili, inclusiv Romi, sau
din zone îndepărtate, axat pe dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale ale copiilor.
III. Dezvoltarea si implementarea unui pachet de interventii pentru imbunatatirea
accesului la servicii de sănătate mintala de calitate, echitabile și cuprinzatoare a
persoanelor din zone îndepărtate sau din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi, care
au fost diagnosticate cu boli psihice.
III.1. Dezvoltarea si implementarea de programe de management personal (selfmanagement) si auto-ajutare (self-help) axate pe cresterea capacitatii individuale a
persoanelor cu boli psihice.
III.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie continua pentru cresterea
capacitatii personalului specializat de sanatate mintala axat pe sustinerea, supervizarea si
monitorizarea personalului de asistenta primara care deservsete persoane din zone
îndepărtate sau din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi, care au fost diagnosticate cu boli
psihice.
2.5. Activităţile în care va fi implicat partenerul selectat în urma prezentei
Proceduri de selecţie:
Partenerul selectat va fi implicat în redactarea cererii de finanțare iar în perioada de
implementare a proiectului va fi implicat în activități de coordonare, de dezvoltare si
implementare a pachetelor de interventii descrise anterior.
3. Criterii de eligibilitate a partenerului de proiect (conform Ghidului de finanţare):
Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele
criterii:
1.
2.

are calitatea de persoană juridică înregistrată în România sau în unul dintre
statele donatoare, respectiv are personalitate juridică;
se încadrează în una dintre următoarele categorii:
• organizație neguvernamentală, care:
1. este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului de finanţare și
2. este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice
(Asociatii si Fundatii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și
3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 5 ani (față de data de lansare a
apelului de proiecte) și
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4. activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în
sectorul de sănătate mintală, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE
nr. 1295/2013 și
5. poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor
statutare;
• societate comercială, care:
1. este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată),
cu modificările şi completările ulterioare și
2. se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică
sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea
2003/361/CE) și
3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a
apelului de proiecte) și
4. activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre
altele, în sectorul de sănătate mintală, astfel cum sunt definite în
Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
5. domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e
din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului
este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii
proiectului (conform certificatului constatator ORC);
• societate cooperativă, care:
1. este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările
ulterioare și
2. se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică
sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea
2003/361/CE) și
3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a
apelului de proiecte) și
4. activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre
altele, în sectorul de sănătate mintală, astfel cum sunt definite în
Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
5. domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e
din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului
este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii
proiectului (conform certificatului constatator ORC).
4. Documente justificative solicitate:
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•
•
•
•
•

Scrisoare de intenție (Anexa 1);
Fişa partenerului (Anexa 2);
Documentele statutare / constitutive / de înființare (de exemplu, act normativ /
act administrativ de înființare și funcționare, act constitutiv, statut etc.), însoțite de
toate modificările ulterioare, unde este cazul, în copie;
Documentul care atestă înregistrarea fiscală, în copie;
CV-urile în format EUROPASS ale persoanelor propuse pentru implicarea în
proiect.

Notă: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe şi formatul anexelor propuse
va fi respinsă.
5. Evaluarea participanţilor:
Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor
trece în etapa de evaluare. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se va face
conform grilei de evaluare – Anexa 3 (Grila de evaluare şi selecţie a
participanţilor). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Va fi declarant
admis candidatul care obţine punctajul cel mai mare, dar nu mai mic de 70 de puncte.
6. Depunerea documentelor:
Organizaţiile interesate să participe la prezenta selecţie vor depune dosarul cuprinzând
toate informaţiile solicitate cu menţiunea: “Promovarea sănătății mintale și prevenirea
bolilor psihice prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală a
persoanelor din grupuri vulnerabile”, la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Cronici
Siret, strada 9 mai nr. 3, Siret până la data de 15 ianuarie, ora 13:00. Persoană de contact:
Tiberiu Rotaru Anghelescu, e-mail psihiatriesiret@yahoo.com, 0230/ 280 551.
Eventualele solicitări de clarificări pot fi transmise din partea aplicanţilor până la data de
13 ianuarie, inclusiv la adresa de e-mail menţionată mai sus. Transmiterea răspunsurilor
la solicitarea de clarificări se va efectua în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la
momentul primirii solicitării.
7. Rezultatul procedurii:
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Cronici
Siret (www.psihiatriesiret.ro), printr-un comunicat care va conţine informaţiile privind
punctajul obţinut de fiecare candidat în parte, iar partenerul selectat va fi contactat direct.
Faptul că o entitate/organizaţie a fost selectată ca potenţial partener conform acestei
proceduri nu creează nicio obligaţie pentru promotorul de proiect – Spitalul de Psihiatrie
Cronici Siret în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu este selectată pentru
finanţare. Toate activităţile derulate în timpul elaborării Dosarului cererii de finanţare nu
fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau orice altă natură, pentru niciuna
dintre părţi. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii
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şi documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea Acordului de
Parteneriat.
8. Soluţionarea contestaţiilor:
Candidaţii participanţi la prezenta selecţie de parteneri care nu au fost selectaţi de
promotorul de proiect ca parteneri pentru proiectul care face obiectul Anunţului de
selecţie pot depune contestaţii în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data publicării
rezultatelor pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret. Acestea vor fi soluţionate de
Comisia de contestaţii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiilor.
•
•
•
•
•
•
•
•

9. Calendarul procedurii de selecție:
Publicarea anunțului privind intenția de selecție a partenerului de drept privat:
07.01.2021
Depunerea dosarelor de candidatură: 08.01.2021 – 15.01.2021, ora 16:00
Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului:
08.01.2019 – 13.01.2021, ora 15:00
Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a
partenerului: maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Evaluarea dosarelor de candidatură de către comisia de selecție: 18.01.2021
Publicarea rezultatului selecției partenerului: 18.01.2021
Contestații: 19.01.2021
Publicare rezultate finale: 23.01.2021
Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare intenţieDescarcă
Anexa 2 – Fişa parteneruluiDescarcă
Anexa 3 – Grila de evaluareDescarcă
Notă 1: Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret își rezervă dreptul de a cere informații și/sau
documente suplimentare candidaților.
Notă 2: Pentru informaţii suplimentare privind programul, poate fi consultat Ghidul
de finanţare al apelului Apelului nr. 1 Acces servicii de sănătate,Apel de propuneri de
proiecte nr. 1: Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate în special pentru
grupurile vulnerabile, inclusiv RomiGranturile SEE 2014 – 2021, disponibil pe site-ul
www.ro-sanatate.ms.ro

