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   Aprobat Manager,                           Director Financiar – Contabil,                   Director Medical,                                           
Dr. Serb Camelia Eugenia               Ec.   Zevedei Elena Madalina                    Dr. Tudor Florin Bogdan                         

                                                     

Anexa 2. Nr. anunt  SEAP : ADV 1285618 / 14.04.2022, ORA 13:20 

Nr. 1884/14.04.2022 

 

                                                                  ANUNT DE PUBLICITATE  

Servicii medic specialist epidemiolog 

  Legislatia aplicabila:  
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; 
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;  
HG 395/2016                                                                                                                                                         
c) O.U.G. nr. 45/2018 privind modificari completari la Leg.98/2016. Art. 68 alin. (2), lit. a)-b) 
„Procedura de atribuire aplicata în cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice mentionata la 
alin. (1) lit. h) este:                       
a) una din procedurile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimata este egala sau 
mai mare decât pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d);  
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimata este mai mica decât pragul valoric prevazut la 
art. 7 alin. (1) lit. d)”.      
d) www.anap.gov.ro                                                                                                                                                                      

e) Ordinul nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare.                                                                            

f) Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.                                                                             

g) Procedura operationala interna privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii 

sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile Publice cu 

valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 

101 alin. 2 din HG 395/2016.      

 1.Adresa postala : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Comuna Calinesti  Județul Argeș                                                                                                                                                                                                                  
2.Obiectul Procedurii : Achizitiei publice - Servicii medic specialist  epidemiolog” in regim de urgenta  

conform referat nr: 1870/13.04.2022 și caietului de sarcini nr : 1872/13.04.2022. anexat. 
Codul CPV – 85121200-5 Servicii medic specialist (Rev.2) 
Procedura procedura simplificata proprie  prin publicarea in SICAP unui „Anunt de Publicitate „Servicii 
medic specialist  epidemiolog”.  

Atribuirea  prin incheierea unui Contract de servicii medicale cu ofertantul declarat castigator.                  
Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona prin procedura simplificata proprie, servicii 
sociale şi alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decȃt pragurile corespunzatoare 
prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) respectiv  3.376.500 lei, pentru contractele de achizitie 
publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute 
în anexa nr. 2. 

http://www.anap.gov.ro/
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3.Contextul realizarii achizitiei  
In conformitate cu Ordinul MS Nr.1101/2016 , unitatiile sanitare  publice cu paturi au obligatia de a 

asigura organizarea si functionarea compartimentelor de prevenire a infectiilor asociate asistentei 
medicale, prin personal propriu, angajat in acest scop, sau prin contractarea de prestari de servicii 
specifice cu Directia de Sanatate Publica Judeteana  sau cu furnizori privati care ofera servicii de 
consultanta de epidemiologie; compartimentul trebuie sa aiba în componenta cel putin un medic 
epidemiolog, cu functie/atributii de sef serviciu/coordonator compartiment si membru în Comitetul 
director al unitatii sanitare, direct subordonat managerului unitatii;  

Caracter urgent - medicul are un rol important în prevenirea și combaterea epidemiilor și a 
răspândirii virusulor , infecțiilor. 

In aceasta situatie este absolut necesara achizitionarea de servicii medicale medic specialist 
epidemiologie, in regim de urgenta, pentru prevenirea, combaterea infecțiilor asociate asistenței 
medicale si a efectelor pandemiei de COVID-19.                                                                
 
3.1. Criteriul de atribuire   
“ pretul cel mai scazut “ pentru valoarea maxima lunara a contractului de calculate la numarul de ore 
prestate in medie de 3.5 ore/zi in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de 
sarcini si documentatie care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile . 
              Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii , normele si 
reglementarile specifice privind protectia muncii , prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei 
de medic, precum si respectarea in totalitate Regulamentului Intern si Regulamentul de Organizare si 
Functionare ale beneficiarului/achizitorului. 
 
4.Codul de clasificare CPV : 85121200-5 – Servicii prestate de medici specialisti    
 
5. Descrierea activitatiilor prestate si a responsabilitatiilor.  
a) prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 
elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu 
asistentele sefe de sectie si raspunde de aplicarea acestora; 
 b) raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii 
sanitare; 
 c) raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 
tehnica aseptica de catre acesta; 
 d) controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie; 
 e) verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea 
masurilor de asepsie si antisepsie; 
 f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare 
prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului 
serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor associate asistentei medicale; 
 g) supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea,  si 
distribuirea hranei , alimentelor; 
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 h) supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie; 
 i) constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor associate asistentei 
medicale si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, încalzire) 
si ia masuri pentru remedierea acestora; 
 j) verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie în sectii; 
 k) coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a 
masurilor pentru supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful 
serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale; 
 l) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnavirilor si urmareste realizarea 
acestei proceduri; 
 m) semnaleaza directorului medical,medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le 
observa în rândul personalului; 
 n) instruieste asistentele  asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care 
trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului; 
 o) coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, 
depozitarea lor si respectarea modului de eliminare a acestora; 
 p) instruieste asistentele  asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si 
asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare în cazurile de abateri;  
q) organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, compartimente , în functie de manevrele si 
procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;                                                                   
r) raspunde de întocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei 
medicale pe sectii si pe unitatea sanitara; 
 s) raspunde de întocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe 
sectii/ compartimente; 
 t) organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în 
îngrijirea pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu. 
 
6.  Durata Contractului  
6.1. Contractul se incheie pe o perioada de 12 luni, impartit pe an bugetar de finantare, 8 luni pentru 
anul bugetar 2022 si maxim 4 luni din anul bugetar 2023 sau pana la aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli in anul 2023.     
6.2. Conditii de efectuare a prestatiilor  
    Serviciile vor fi prestate la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, situate in Comuna Calinesti ,jud. 
Arges, Str.Dr. Ion Craciun nr. 484; Suma de plata se stabileste si se plateste in baza "Foii de prezenta", 
intocmita lunar si confirmata de catre Directorul Medical, responsabil pentru activitatea desfasurata in 
sectia spitalului si in ambulatoriul integrat. 

Beneficiarul va asigura urmarirea serviciilor prestate sub 2 aspecte – cantitativ in vederea  
econtarilor si calitativ din punct de vedere tehnic in vederea respectarii protocoalelor medicale si  
prevederilor din caietul de sarcini si altor specificatii legale.                                                                                                                                                                                                  
           Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea 
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea 
tehnica si ofeta financiara.                                                                                                                                                                    
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7.  Valoarea Contractului. 
Valoarea maxima totala estimate pe luna 5476 lei fara TVA, 6516,44 lei cu TVA 
Valoarea maxima totala estimate pentru perioada  01.05.2022- 31.12.2022:  

- 43.808 lei fara TVA, 52.131,52 lei cu TVA 
Cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni , pana la aprobarea BVC – ului pe anul 2023 
Valoarea maxima totala estimate : 01.01.2023- 30.04.2023 : 
      -      21.904 lei fara TVA, 26.065,76 lei cu TVA      
                                                                                                                     
Estinarea sa efectuat dupa functia similara in plata Medic specialist  conform Legii 153/2017, jumatate de 
norma. 
                                                                                                                        
8. Conditii genrale  de participare :  
8.1. Sa faca dovada competentelor si certificariilor profesionale( cerificate sub semnatura/copie 
original). 
8.2. Sa indeplineasca conditiile de sanitate necesare activitatii pe care o presteaza.                                                     
8.3. Sa fie legal constituit si inregistrat pentru exercitarea serviciilor. 
8.4. Documente solicitate:  
a) diploma licenta pentru studii universitare medicale; documente din care sa reiasa preatirea in 
specialitatea epidemiologie -certificat de confirmare grad professional-;                                                                                                                                                                                                         
b) Carte de munca; contract de munca si /sau alte contracte privind exercitarea profesiei in 
specialitatea epidemiologie. 
c) Certificatul de membru al organizatiei profesionale Colegiul Mediciilor cu viza pe anul 2022;                                          
d) Asigurare mallpraxis valabila pentru anul 2022;                                                                                                                    
e) Adeverinta medicala eliberata de medical de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de 
vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii.;                                                                                                       
f)Aviz psihologic;                                                                                                                                                                         
g)Cazier Judiciar;                                                                                                                                                                  
h)Certificat de inregistrare fiscala  
i) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
Documentele se vor prezenta in original pentru executarea unor ccopii la autoritatea contractanta spre 
a fi certificate “Conform cu Originalul”. 
 
  9.  Garantii  : nu se aplica. 
 
10. Modalitati de plata  :       

Suma de plata se stabileste si se plateste in baza unui centralizator al prezentei denumita fisa 
de prezenta, iutocmita Iunar si avizata de catre Directorul Mdical pentru activitatea desfasurata in 
spital.                            Plata se va efectua lunar pentru luna anterioara, cu ordin de plata, in termen de 
maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturiila beneficiar. 
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11. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate   
  Comunicarea dintre operatorii economici care isi depun ofertele si autoritatea contractanta se va 
realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-
mail valida .                                                                                                                                                                                                 
12.1. Criterii de calificare privind capacitatea, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele 
profesionale sau comerciale.                                                                                                                                                       
Cerinta nr. 1: Ofertantii persoane juridice ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.   
La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc 
,dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa 
demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare .  
Cerinta nr. 2 : Situatia personala a candidatului sau ofertantului; Justificarea criteriilor de calificare si 
selectie ;Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile 
prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 ;       
- Declaratia ofertantului cu privire la neincadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. 
Persoane cu functii de raspundere in cadrul autoritatii contractante:                                            
 - Dr. Serb Camelia -Manager , Dr. Tudor Florin Bogdan  - Director Medical-,  Ec. Zevedei Elena Madalina - 
Director Financiar – Contabil, Farmacist -Aradavoiesei Burnei Cristina Monica,  As. CPIIAM - Cirstea 
Gabriela. Ec . Huzui Paraschiva ; Ec. Melesiandru Mihaela – compartiment achizitii publice si 
aprovizionare- , As. Sef Tita Loredana, As. CPIIAM  Cirstea Gabriela. 
Declaratie privind neincadrarea in art.59  -  60 din Legea 98/2016 . 
 Cerinta nr. 3 : Prezinta certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si 
taxelor catre bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul 
prezentarii (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).  
Cerinta nr.4 : Prezinta certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului din care sa reiasa ca ofertantul 
nu are datorii restante la momentul prezentarii (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea 
„conform cu originalul”). -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 
economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, alte doc. edificatoare, dupa caz.                                                                                                           

Documentele emise în alta limba decat romana vor fi însotite de traducerea autorizata în limba 
romana. La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantiilor admisi, dupa 
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa 
demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare .             
13. Termene achizitie : 
Termen limita primire oferte : 26.04.2022,ora 11:00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti ,  
Data deschidere oferte , 26.04.2022,  ora 12:30 la adresa autoritatii contractante. 
Comunicare rezultat atribuire : 27.04.2022, ora 10:00 

Comunicarea dintre operatorii economici care isi depun ofertele si autoritatea contractanta se 
va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de 
e-mail valida.                                                                                                                                                                                                                                           
14. Evaluarea tehnica :  
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Propunerea tehnica – formular 2 -  se completeaza si cuprinde datele solicitate prin caietul de sarcini. 
Pentru o evaluare corecta a propunerii tehnice, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a 
solicita unele documente prin  care se demonstreaza  indeplinirea conditiilor solicitate prin caietul de 
sarcini.     
15.Evaluarea financiara :       
- Oferta financiara- Formular de Oferta – formular 3 -  prin inscrierea pretului in lei /ora;  Preturile vor 
fi exprimate in lei cu maxim 2 zecimale . 
- Preturile exprimate nu pot fi modificate pe parcursul derularii contractului cu exceptia cazului in care 
sunt lezate interesele legitime ale prestatorului , respectiv se inregistreaza modificari legislative 
normative ale salarizarii personalului din sistemul sanitar corespunzator functiilor similare gradului 
profesional detinut de prestator . 
   In cazul prevazut valoarea lunara a contractului poate fi modificata prin incheierea unui act aditional 
cu acordul partilor .                                                                                                                                                
 

 

 

Intocmit,                                                                                                                                                                                          

Ec. Achizitii, 

Melesiandru Mihaela 

 

      
                                                                             
 


