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Creștem împreună! 
 
Regulamentul competiției de proiecte dedicate asociațiilor de pacienți 
 
 
Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, în parteneriat 
cu Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente și Sanofi 
România lansează o competitie de proiecte destinata asociatiilor de pacienti mici 
(care nu au atins un buget anual de 50.000 ron în ultimii 3 ani). 
 
ARGUMENT 
Pentru asociațiile de pacienti mici și la început de drum este foarte greu să 
realizeze proiecte pentru pacienți, finanțările fiind puține, iar multe nu se potrivesc 
cu activitățile propuse. 
Acest lucru este descurajant și face ca unele asociații să existe doar pe hârtie, iar 
altele să existe doar la nivel de reprezentare cu autoritățile, dar să nu aibă resurse 
să dezvolte proiecte. 
Există și un alt aspect observat de noi: unele asociații se reprofilează și se 
îndreaptă spre zonele care sunt finanțate și incep să facă altceva decât și-au 
propus inițial. 
COPAC a realizat în ultimii ani programe de training pentru asociațiile mici, cea 
mai frecventă problemă care s-a repetat în cursul întâlnirilor fiind lipsa finanțării, a 
resurselor umane dedicate (voluntarii pot aloca doar o mica parte din ce este 
necesar). 
 
OBIECTIV 
 
Scopul principal al programului este de a educa asociatiile mici de pacienti in 
elaborarea proiectelor si de a le încuraja la început de drum să se dezvolte și să 
implementeze proiecte în domeniile menționate care să ducă la dezvoltarea 
comunităților de pacienți pe care le reprezintă. 

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
 
Să fie asociație de pacienți (lucru dovedibil prin statut, asociație non-
guvernamentală, cu sediul în România, formată în majoritate din pacienti si 
apartinatori, aspect care poate fi dovedit prin statutul, documentele de înființare și 
lista membrilor asociației 
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Dacă proiectul de candidatură este scris în parteneriat, partenerul trebuie să 
întrunească aceleași condiții: asociație de pacienți (prin statut, ONG non-
guvernamental, cu sediul în România, formată în majoritate pacienti si apartinatori, 
aspect dovedibil).  
Să nu fi rulat mai mult de 50.000 ron anual în ultimii 3 ani. 
Fiecare asociație poate participa cu un singur proiect.  
 
CONDITII DE INELIGIBILITATE 
Nu îndeplinesc criteriile descrise mai sus 
Nu sunt asociații de pacienți 
Se află în proces de dizolvare a activităților 
Membrii Consiliului Director au condamnări penale sau se află în conflict de 
interese 
 
DOMENII  
 

1. Educație pentru sănătate (include campanii de informare pe o 
patologie anume) 

 
2. Susținerea drepturilor pacienților 

 
3. Informare și suport pentru o comunitate de pacienți 

 
CALENDAR 
 
Anunțul competiției: 4 noiembrie 
 
Înscriere pentru sesiunea de instruire 4 – 14 noiembrie 
 
Transmiterea unor posibile clarificări: 4 – 14 noiembrie 
 
Sesiune informare si prezentare a apelului: 18 noiembrie  
 
Transmitere proiecte: 18 noiembrie – 16 decembrie 
 
Evaluare proiecte: 16 – 23 decembrie 
 
Implementare proiecte: 2 ianuarie – 31 mai 2023 
 
 
 
CEREREA DE FINANȚARE 
 
Limita financiară maxima a unui proiect este de 2000 euro. Participanții pot 
propune proiecte în această limită maxima. 
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Depunerea cererii se va face electronic prin completarea unui formular (care va fi 
postat pe 18 noiembrie) și atașarea documentelor solicitate online într-o pagina 
dedicata pe site-ul COPAC. 
Nu este acceptat niciun document transmis prin email, fax sau poștă. 
Pentru salvarea aplicației, este necesar să fie completate toate câmpurile 
solicitate,încărcate documentele solicitate si apasat butonul submis. 
Fiecare cerere transmisă va primi o confirmare și un număr de proiect. 
 
Câmpuri de completat în scrierea proiectului: 
 
Nume organizație solicitantă 
 
Descrierea organizației  
 
Website organizație (dacă este cazul) 
 
Pagină FB – dacă este cazul 
 
Grup FB – dacă este cazul 
 
Alt tip de social media – dacă este cazul 
 
Date contact organizație 
Data înființare ONG 
Buget derulat în 2019 
Buget derulat în 2020 
Buget derulat în 2021 
 
 
 
Nume coordonator proiect 
 
Scurtă prezentare/CV a coordonatorului proiectului 
 
Email/telefon contact 
 
Denumire proiect 
 
Domeniu (de selectat din lista propusă de noi) 
Scop 
Obiective 
 
Activități  
Grafic activități (incluzând perioadele orientative de desfășurare a activităților) 
 
Beneficiari 
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Localitate sau localități unde se va desfășura 
Rezultate așteptate 
 
Echipa proiectului (maxim 2 persoane) 
 
Buget (detaliat pe activitati realizate intern, membri ai echipei, activități 
subcontractate) 
 
Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal: DA/NU 
 
 
 
Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din reprezentanți ai COPAC, 
ARPIM, Sanofi. Fiecare entitate își va desemna 1 reprezentant. Acceptarea unui 
proiect se va face pe baza consensului în comisie. 
 
Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare ale 
organizației în momentul în care se vor contracta proiectele. 
Proiectele câștigătoare vor încheia un contract de finanțare cu COPAC pe sumele 
propuse și evaluate de comisie.  
COPAC va realiza evaluarea implementării proiectelor și va solicita documentele 
de cheltuire a banilor și va transmite rapoartele de evaluare către ARPIM și 
SANOFI. 
 
 
 


