
ERATA la anuntul publicat în data de  20 Februarie 2019 
privind selectia unui partener national pentru incheierea 
unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii 
proiectului „Competenta si calitate in serviciile medicale 
prioritare prin formarea specifica a personalului medical in 
domeniul bolilor infectioase”, Cod SMIS: 108129 

In cuprinsul anuntului publicat în data de 20 februarie 2019 privind selectia unui partener national 

pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului „Competenta si 

calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul 

bolilor infectioase”, Cod SMIS: 108129, selectat spre finantare in cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si 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.vi 

“Cresterea accesului la servicile 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), OS.4.8 

“Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical”, s-a constatat o 

eroare de scriere, referitoare la denumirea uneia dintre activitatile pentru care este selectat 

Membrul 1, motiv pentru care, Insitutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” modifica 

urmatoarele sectiuni: 

I. CAPITOLUL 5, ACTIVITATILE PENTRU CARE VA FI SELECTAT PARTENERUL, SECTIUNEA 

ACTIVITATI AFERENTE MEMBRULUI 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

A.1. Managementul proiectului 

A.1.1.Managementul general si financiar al proiectului 

Rol partener: asigura managementul tehnic si financiar al activitatilor in care este implicat partenerul 

(demarare activitati la nivel de partener, participare la intalnirile de lucru, gestiunea, monitorizarea si 

controlul activitatilor derulate de catre partener, management financiar contabil, activitati de 

promovare a proiectului etc.) 
 

 

II. CAPITOLUL 13, DEPUNEREA DOCUMENTELOR, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:  

Organizatiile/institutiile interesate sa participe la selectie vor depune dosarul cuprinzand toate 

documentele si informatiile solicitate cu mentiunea: "Pentru selectia de partener POCU AP 4/PI 

9.Vi/OS 4.8, proiect „Cresterea accesului la servicile accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv 

asistenta medicala si servicii sociale de interes general”, Institutului National de Boli Infectioase 

„Prof. Dr. Matei Bals”, Str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, Sector 2, Bucuresti pana la data de 08.03.2019 

(ora 10.00). Persoana de contact: Ene Luminita - Gabriela, adresa de e-mail: mateibals@yahoo.com, 

tel: 0753 265 554 

mailto:mateibals@yahoo.com

