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05 Martie2020
Anunt rezultat selectie a partenerilor
in vederea aplicarii si implementarii proiectului „ Prevenție, depistare precoce, diagnostic
și tratament precoce al cancerului colorectal in Regiunea Vest”
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014–2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socialasi
combaterea saraciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a
oricarei forme de discriminare” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a); Prioritatea de
investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta
medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a);
Obiectiv specific 4.9: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de
servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce
pentru principalele patologii.
In cadrul selectiei de parteneri privati pentru aplicarea si implementarea proiectului “Prevenție,
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal in Regiunea Vest “au fost
primite dosare din partea a 2 beneficiari privati, dupa cum urmeaza:
Denumire Organizatie
Asociatia Romana pentru
Promovarea Sanatatii
Asociatia pentru Promovarea
Femeii din Romania

Activitatile pentru
care a aplicat
A 1.2, A 1.3.
A1.2, A 1.3.

Dosar depus in
data si ora
27.02.2020
ora 10.45
27.02.2020
Ora 15.00

Nr de inregistrare
12464
12529

Ca urmare a Procesului Verbal încheiat în data de 05.03.2020, cu privire la evaluarea documentelor
primite în cadrul procedurii, respectiv verificarea conformității administrative, verificarea eligibilității
și evaluarea, conform grilelor de verificare din Anunțul de selecție partener publicat in data de
13.02.2020, rezultatele sunt dupa cum urmeaza:
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Organizatie
Asociatia Romana
pentru Promovarea
Sanatatii
Asociatia pentru
Promovarea Femeii din
Romania

Eligibil/Neeligibil
Eligibil

Punctaj
83

Admin/Respins
Admis

Eligibil

78

Admis

Comisia de selectare și evaluare a hotarat încheierea Acordului de parteneriat pentru anuntul de
selecție publicat în data de 13.02.2020 pe site-ul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu”
Timisoara cu Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii.
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