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ANUNT SELECTIE 

 
 

 
 

În conformitate cu prevederile: 
 

• H.C.L. S6 nr. 6/20.01.2005 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6;  

• Memorandum-ul de Înţelegere semnat între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul 
Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar al 
Spațiului Economic European (SEE) 2014 -2021; 

• Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului 
Financiar Norvegian 2014-2021, modificată şi completată prin Ordinul nr. 2840/6560/2017 
privind Normele metodologice de aplicare a OUG 34/2017; 

• O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 
2015, și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 
93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 cu toate modificările aferente; 

• legislația naţională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din 
Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă 
entităților publice din România. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță intenția de a selecta 1 
partener ONG în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări 
în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea 
accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, apel lansat la data de 
30 septembrie 2020 de către de Ministerul Sănătății.  
 

Obiectivul general al proiectului va fi astfel stabilit încât să contribuie la îmbunătățirea 
Rezultatului II Acces la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile și va sprijini 
măsuri pentru îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv 
Romi, cu accent pe creșterea gradului de conștientizare, creșterea capacității și campanii 
educaționale.  

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. 

Proiectele prezentate în cadrul prezentului apel deschis de propuneri de proiecte trebuie să se 
adreseze nevoilor următorului grup țintă principal: 
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• Persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi; 

Fiecare persoană va fi calculată o singură dată în cadrul grupului țintă al proiectului. Starea de 
vulnerabilitate” reprezintă una dintre următoarele situații în care persoana se află: 
a) nu obține venituri proprii sau veniturile lor sau a susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru a 
asigura un mediu de viață decent și sigur; 
b) nu este în măsură să aibă grijă de el / ea și / sau trăiește singur fără asistență și îngrijire; 
c) nu are o locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de viață pe baza propriilor resurse; 
d) locuieste în zone îndepărtate în care accesul este dificil, în așezări izolate sau în zone în care 
locuințele sunt situate la distanțe considerabile față de infrastructura de sănătate / servicii de 
sănătate; 
e) locuiește în zone în care nu are acces la servicii medicale de bază (fără medici generaliști); 
f) persoana vulnerabilă din punct de vedere medical care prezintă risc de sănătate sau agravarea 
stării de sănătate din cauza (1) unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi economic, 
comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate; (2) ca urmare a probabilităţii crescute de a 
dezvolta anumite boli sau stări patologice; (3) ca urmare a unor caracteristici personale ce ţin de 
vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii asemănătoare; (4) probleme de sănătate mintală.  
În momentul selectării, pentru fiecare participant (persoana aparținând grupului țintă) vor fi 
colectate documentele justificative privind: 

• reședința; 
• apartenența la cel puțin un grup vulnerabil. 

 
Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile 
proiectelor: 

• membrii familiei persoanelor din principalul grup țintă; 
• personalul din asistența primară și asistența medicală comunitară (medici, asistenți medicali, 

asistenți comunitari, moașe, mediatori romi); 
• personalul administrației publice centrale și locale;  

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 
500.000 Euro, iar suma maximă a grantului este de 1.000.000 euro. 

În cadrul apelului de propuneri, sunt eligibile următoarele activități: 
1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile 

vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea 
inegalităților sociale în sănătate: 

a. activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a 
copilului și „sănătatea femeilor”; 

b. activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la 
tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19); 

c. activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, 
diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, 
etc); 

2. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de 
sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru facilitarea 
furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente medicale, 
achiziționarea de unitați mobile pentru furnizare de servicii medicale, echipamente IT 
exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente pentru activități de 
management.) 
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3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a 
personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu 
privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1). 
 

Activitățile de la punctele 1 și 3 sunt obligatorii și vor fi abordate în aplicația de proiect depusă. 
Activitățile vor respecta legislația, standardele și principiile specifice din România. 

Activitatile ce vor fi derulate în cadrul proiectului pentru care se caută partener sunt: 

1. Identificare, selectie si recrutare grup țintă 

2. Furnizare servicii de consiliere și suport psihologic privind sănătatea mintală 
- Evaluare psihologică  
- Evaluare psiho-socială 
- Integrare post spitalizare prin psiho-educatia familiei 
- Monitorizarea evoluției psihosociale și a tratamentului psihiatric post spitalizare 
- Follow-up / reevaluare periodică pentru ajustarea  interventilor terapeutice 
- Consilierea familiei si a membrilor comunității  
- Consiliere psihologică  
- Consiliere psihiatrică 
- Screening-ul depresiei 
- Screening privind depistarea afecțiunilor neuro-degenerative 

 

3. Servicii de formare 

- Curs prim ajutor pentru sănătate mintală  

Activitățile care vor face obiectul prezentului parteneriat vor avea o durata intre 12 si 24 de luni iar   
data așteptată de finalizare a implementării proiectelor finanțate din program este 30 aprilie 2024. 

Profilul partenerilor  

Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, 
organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România. 

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor: 

• Legalitate 
• Transparenţă 
• Imparţialitate 
• Nediscriminare 
• Tratament egal 
• Proporţionalitate 
• Eficientizarea fondurilor 
• Asumarea răspunderii 
• Confidenţialitate. 

Procedura se selecție va fi postată pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 https://www.protectiacopilului6.ro/ la secțiunea Noutăți. 

https://www.protectiacopilului6.ro/
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Organizatiile interesate de acest parteneriat, vor depune documentele solicitate la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Serviciul Registratura, din str. 
Cernisoara nr.38, sector 6, București pană la data 05.03.2021 orele 14:00 documentele solicitate la 
punctul 10.2. in Procedura de selecție. 
 
Documentele vor fi prezentate in plic sigilat pe care se va specifica: 
În atenția DGASPC 6, pentru selecția de parteneri in cadrul Apelului de propuneri de 
proiecte nr. 1 „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, 
inclusiv Romii”, apel lansat la data de 30 septembrie 2020 de către de Ministerul Sănătății. 
 
 
Persoana de contact:  
Mihaela Dragoi, Sef Birou comunicare, office@dgaspc6.com 
Daniel Chirilă, Șef Birou Strategii Proiecte, tel:0727228928 
 
 
 
 
 

Director General  
Gabriela Giorgiana Schmutzer 
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