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ANUNȚ DE SELECȚIE 

 

Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS), în cadrul proiectului „QUALIMED – Rețea pentru formularea politicilor publice privind 
calitatea serviciilor și siguranța pacienților în sectorul sanitar”, organizează selecția a 20 de 
organizații neguvernamentale și parteneri sociali (sindicate) ca beneficiari, respectiv a câte 
două persoane din partea fiecărei entități, pentru a le reprezenta la activitățile proiectului, 
conform celor de mai jos: 

 
Conținut: 

1. Context 
2. Sumarul proiectului 
3. Condiții de eligibilitate 
4. Procedura de înscriere  
5. Procedura de selecție 
6. Activitățile proiectului la care vor participa persoanele desemnate 
7. Informaţii suplimentare 
8. Anexe 

 
1. CONTEXT 
Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS) derulează în perioada 20.09.2018 – 20.12.2019 proiectul cu titlul „QUALIMED – Rețea 
pentru formularea politicilor publice privind calitatea serviciilor și siguranța pacienților în sectorul 
sanitar”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
2014 – 2020, Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri 
în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG – urilor și a 
partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară  „Administarție publică și 
sistem judiciar eficiente”. 
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri cu activitate relevantă în 
domeniul sănătăţii la nivel naţional şi a partenerilor sociali (organizaţii sindicale), atât din regiunea mai 
dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate pentru a formula şi promova 
propuneri alternative la politicile publice de sănătate iniţiate de Guvern. 
52 de reprezentanţi din cadrul ONG-urilor cu activitate în sistemul de sănătate, partenerilor sociali îşi 
vor dezvolta competenţe necesare pentru a putea acţiona în reţea, în vederea elaborării şi monitorizării 
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politicilor în domeniul calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului. Impactul proiectului vizează 
creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiilor şi partenerilor sociali în care îşi desfăşoară activitatea 
reprezentanţii grupului ţintă pentru evaluarea şi promovarea calităţii şi a medicinei bazate pe dovezi în 
politicile de sănătate. Se creează astfel mecanisme standardizate de coordonare şi colaborare inter-
instituţională între administraţia din domeniul sanitar şi structurile societăţii civile care reprezintă 
beneficiarii serviciilor sanitare prin care cetăţenii şi actorii cheie din domeniul sanitar vor construi 
împreună iniţiative, pe care le vor transmite autorităţilor, iar în urma unui dialog real privind 
oportunităţile disponibile să fie implementate soluţiile care răspund cel mai bine nevoilor societăţii. 
 
2. SUMARUL PROIECTULUI 
Proiectul pune în practică trei măsuri fundamentale în vederea cresterii capacității ONG-urilor si 
partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile 
publice de sănătate inițiate de Guvern. 

1. Prima măsură reprezintă instruirea a 40 de reprezentanți ai ONG-urilor cu activitate în sistemul 
de sănătate si a partenerilor sociali care îsi vor dezvolta competențe necesare pentru a putea 
acționa în rețea, în vederea elaborarii si monitorizarii politicilor în domeniul calitații serviciilor 
medicale si siguranței pacientului.  

2. Cea de-a doua măsură, principalul element de inovație al proiectului, este dezvoltarea prin 
acțiunea comuna a 20 de ONG-uri, parteneri sociali, ANMCS si Scoala de Sanatate Publica din 
cadrul UBB Cluj a unui instrument de colectare integrata a informaților necesare monitorizarii si 
evaluarii politicilor publice în domeniul calitații serviciilor de sanatate. Acesta va descrie fluxul 
informațional între instituții publice centrale, instituții publice locale, parteneri sociali si ONG-uri, 
astfel încât sa se colecteze periodic informațiile necesare monitorizarii gradului de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite din strategia naționala de sanatate.  

3. Cea de-a treia masura este crearea rețelei naționale QUALIMED formata din ONG-uri, parteneri 
sociali relevanți, ANMCS si parteneri academici, drept mijloc de consolidare a dialogului social 
si de dezvoltare a mecanismelor operaționale ale sistemului de sanatate prin care vor fi 
formulate, susținute si promovate propuneri alternative la politicile privind calitatea serviciilor 
medicale si siguranța pacientului.  

Grupul ţintă al proiectului este compus din 52 de reprezentanţi ai unor factori interesaţi din domeniul 
sănătăţii, respectiv, ONG-uri, parteneri sociali, autorităţi şi instituţii publice de la nivel naţional cu rol în 
ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea de propuneri de îmbunătăţire a politicilor publice în 
domeniul calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţa pacienţilor, după cum urmează : 
- 37 de reprezentanţi ai unor ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul sănătăţii la nivel naţional, 

regional şi local: ONG-uri ale pacienţilor cu boli cronice, ONG-uri ale pacienţilor cu boli 
neurologice, ONG-uri ale pacienţilor oncologici, ONG-uri ale pacienţilor cu boli rare, ONG-uri ale 
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pacienţilor transplantaţi, ONG-uri pentru drepturile pacienţilor, ONG-uri pentru sprijinirea unor 
instituţii medicale; 

- 5 reprezentanţi ai unor sindicate din sănătate; 
- 10 angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate; 
Din totalul de 52 de reprezentanți, 36 dintre persoanele din grupul ţintă reprezintă organizaţii / instituţii 
din regiuni mai puţin dezvoltate, iar 16 dintre persoanele din grupul ţintă reprezintă organizaţii / instituţii 
din regiunea mai dezvoltată, Bucureşti-Ilfov, proiectul implicând reprezentanţi ai factorilor interesaţi din 
domeniul sănătăţii la nivel naţional. 
În cadrul proiectului 40 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi partenerilor sociali vor beneficia de instruire 
dedicată dezvoltării competenţelor acestora de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri 
de îmbunătăţire a politicilor publice din domeniul sanitar privind calitatea serviciilor medicale şi 
siguranţa pacienţilor. 
 
 
PERSOANELE JURIDICE INTERESATE SĂ FACĂ PARTE DIN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
ȘI SĂ DESEMNEZE REPREZENTANȚI LA ACTIVITĂȚILE ACESTUIA, SUNT INVITATE SĂ SE 
ÎNSCRIE, PRIN TRIMITEREA UNEI APLICAȚII CONŢINÂND DOCUMENTELE SOLICITATE MAI 
JOS, CEL TÂRZIU PÂNĂ ÎN DATA DE 15.02.2019 (DATA POȘTEI). 
 
3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
Organizațiile neguvernamentale / sindicatele aplicante trebuie să aibă activitate relevantă în domeniul 
sănătăţii la nivel naţional, regional şi local. Aplicanții pot fi ONG-uri ale pacienţilor cu boli cronice, ONG-
uri ale pacienţilor cu boli neurologice, ONG-uri ale pacienţilor oncologici, ONG-uri ale pacienţilor cu boli 
rare, ONG-uri ale pacienţilor transplantaţi, ONG-uri pentru drepturile pacienţilor, ONG-uri pentru 
sprijinirea unor instituţii medicale, sindicate. 
Persoanele nominalizate de organizații să le reprezinte la activitățile proiectului trebuie: 

1. să aibă o relație formală cu organizația pe care o reprezintă (membru, angajat, voluntar, 
beneficiar, colaborator, altele); 

2. să fi desfășurat o activitate profesională cu impact la nivel național sau în minim 3 regiuni de 
dezvoltare din țară; 

3. să fie absolvent/ă de studii superioate cu licență; 
4. să fie apt/ă d.p.d.v. medical pentru a participa la activitățile proiectului, conform Ordinului 

nr.353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor; 

5. să fie de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale cerute în vederea demonstrarii 
apartenenței la grupul ținta si implementarii proiectului; 

6. să participe la toate activitațile din proiect pentru care a fost selectat/ă.   
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4. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE  
 
În vederea participării la selecție, organizațiile interesate vor depune următoarele documente: 
A. Organizații civile: 
1. Cerere, formular tipizat, anexat prezentei; în original 
2. Certificat de înregistrare fiscală; copie simplă, conform cu originalul 
3. Statutul organizației; copie simplă, conform cu originalul 
4. Act constitutiv si acte adiționale, dacă este cazul, împreună cu sentințele definitive; copie simplă, 

conform cu originalul 
5. Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, eliberat de către Judecătorie; copie simplă, conform 

cu originalul 
6. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, eliberat de către Judecătorie; 

copie simplă, conform cu originalul 
7. Raport de activitate pe ultimii doi ani în care să se menționeze cele mai importante realizări din 

perspectiva domeniului calității serviciilor medicale și siguranței pacientului. În original 
8. Curriculum vitae (CV) ale celor două persoane nominalizate, în original, semnat de persoana în 

cauză pe fiecare pagină, împreună cu următoarele documente, în copie simplă, conform cu 
originalul: 

a. Copia cărții de identitate; 
b. Copia certificatului de naștere; 
c. Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
d. Copia diplomei de licență. 

 
B. Sindicate: 
1. Cerere, formular tipizat anexat prezentei; în original 
2. Certificat de înregistrare fiscală; copie simplă, conform cu originalul 
3. Statutul organizației; copie simplă, conform cu originalul 
4. Actul de înființare  si acte adiționale, dacă este cazul; copie simplă, conform cu originalul 
5. Raport de activitate pe ultimii doi ani în care să se menționeze cele mai importante realizări din 

perspectiva domeniului  calitații serviciilor medicale si siguranței pacientului. În original 
6. Curriculum vitae (CV) ale celor două persoane nominalizate, în original, semnat de persoana în 

cauză pe fiecare pagină, împreună cu următoarele documente, în copie simplă, conform cu 
originalul: 

a. Copia cărții de identitate; 
b. Copia certificatului de naștere; 
c. Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
d. Copia diplomei de licență. 
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Desemnarea participanților din partea organizațiilor trebuie să respecte principiul egalității de șanse și 
nediscriminării și realizat fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de 
rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, handicap, situație sau 
responabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau 
indirectă. 
 
Aplicația se va trimite într-un singur exemplar, în format tipărit, color, la adresa Asociaţiei 
CREST (adresa: Judeţul Satu Mare, 440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48), cel mai 
târziu până la data de 15.02.2019 (data poștei), cu mențiunea în APLICAȚIE PROIECT 
QUALIMED.  
Înregistarea aplicațiilor se va face în ordinea recepției documentelor, menționând data și ora recepției 
aplicației. 
 
 
5. PROCEDURA DE SELECȚIE 
 
Selecția celor 20 de ONG-uri și parteneri sociali se va face cu respectarea principiul egalitații de șanse 
și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe și alte asemenea 
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 
Procesul de selecție al grupului țintă se va realiza cu sprijinul coordonatorilor profesionali ai diferitelor 
activitați ale proiectului și a experților în comunicare din partea solicitantului și a partenerului, având la 
bază aplicarea metodologiei de selecție dezvoltate în cadrul proiectului.  
În prima etapă a selecției, aplicațiile recepționate vor fi verificate din punct de vedere administrativ: se 
va verifica dacă cuprind toate documentele solicitate şi dacă persoanele juridice interesate îndeplinesc 
condiţiile solicitate prin prezentul anunţ. Persoanele juridice ale căror aplicaţii şi documente suport NU 
îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul anunţ de selecţie, sau nu conțin toate documentele 
solicitate, NU vor fi incluse în procedura de selecţie.  
Entitățile juridice ale căror aplicaţii şi documente suport îndeplinesc condiţiile prevăzute în anunţul de 
selecţie, vor fi incluse în procedura de selecţie. Aceste persoane juridice reprezintă aplicanţii eligibili. 
Aplicanții eligibili sunt acceptați ca beneficiari utilizând criteriul ordinii de depunere a aplicaţiilor (data şi 
ora recepţiei aplicațiilor din partea persoanelor juridice interesate), conform principiului „primul venit, 
primul servit”, în limita numărului de locuri disponibile: 20 de organizații neguvernamentale și sindicate. 
Toți aplicanții vor fi informați asupra rezultatului selecţiei. 
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6. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI LA CARE VOR PARTICIPA PERSOANELE DESEMNATE 
 
A. ACTIVITATEA DE INSTRUIRE 
Experții Asociației CREST împreuna cu cei ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate vor dezvolta un pachet de instruire dedicat dezvoltării competențelor ONG-urilor si 
partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri de îmbunătățire a 
politicilor publice din domeniul sanitar privind calitatea serviciilor medicale și siguranța 
pacienților. Programul de instruire va aborda urmatoarele teme: comunicarea; planificarea 
strategică; managementul proiectelor de îmbunătățire a politicilor publice; managementul 
calității în domeniul sănătății; advocacy pentru promovarea propunerilor de îmbunătățire a 
politicilor publice; dezvoltare durabila, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de 
gen. 
În cadrul proiectului 40 de persoane din grupul țintă vor parcurge programul de formare cu o 
durată totală de 8 zile (2 module de câte 4 zile), fiind organizate câte 2 serii de cursuri. 
Absolvenții programului de formare vor primi certificate recunoscute de catre Autoritatea 
Națională pentru Calificări în domeniul managementului de proiecte, dobândind competențe 
cheie de management al proiectelor ce vizeaza îmbunătățirea politicilor publice privind calitatea 
serviciilor medicale și siguranța pacienților.  
Toate costurile de participare sunt incluse în bugetul proiectului (decont transport autoturism 
7,5l/100 km, avion clasa economy, tren clasa 1 peste 300 km; cazare minim 3 stele, mic dejun, 
prânz, cină, pauze de cafea, acces la sesiunile instruirii, examinare și certificare). 
 
Perioadele în care se vor derula cele două serii de cursuri sunt: 
Seria 1: 4 zile, 25-28 martie 2019, Băile 1 Mai / Felix; 
Seria 2: 4 zile, 13-16 mai 2019, Sinaia / Predeal. 
Locațiile concrete ale cursurilor vor fi comunicate la o dată ulterioară. 
 
B. Cresterea capacitații ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern va fi susținută prin 
construirea împreună cu experți ai ANMCS a unei rețele de lucru la nivel național care va urmari 
în cadrul proiectului realizarea a doua obiective specifice foarte importante pentru atingerea 
scopului comun de îmbunatațire a politicii naționale de sanatate, si anume :  
1. Dezvoltarea unui instrument / concept de colectare integrata a informatiilor necesare 

monitorizarii si evaluarii politicilor publice în domeniul calitații serviciilor de sanatate; 
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2. Crearea rețelei QUALIMED drept mecanism de consolidare a dialogului social, formulare, 
susținere si promovare a propunerilor alternative la politicile privind calitatea serviciilor 
medicale si siguranței pacientului. 

 
În cadrul acestui proiect, grupul ținta va conlucra la elaborarea si promovarea a 3 propuneri 
alternative la politicile publice din domeniul sanatații vizând:  
1. Reglementarea standardizarii si metodologiei de evaluare a ambulatoriilor de specialitate si 

a cabinetelor de medicina de familie;  
2. Îmbunatațirea standardizarii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor  
3. Introducerea folosirii în România a Indicatorilor de Calitate ai Serviciilor Medicale (ICSM) ai 

Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). 
 
 
7. INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
Asociația CREST: Persoană de contact: Angela SZEKELY consilier juridic, mobil 0728-112189, e-mail 
office@crest.ro, telefon/ fax 0261-877770, 0261-877771.  
 
 
8. ANEXĂ: Cerere de inscriere (2 pagini). 
 
 
 
 
 
 
Aprobat    Avizat     Elaborat  
Dr.HEJJA Botond  KAZAMER Andrea   Angela SZEKELY 
Președinte Asociația CREST Manager proiect   Consilier juridic 
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