
 
 

 
 

 
 
 

 
ERATA  

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din Bd. C-tin 

Brancoveanu nr. 20 Sector 4 Bucureşti, telefon: +4021 461 0325, fax: +4021 461 
0325, email: spital@mscurie.ro, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea 
procedurii interne proprii de ”Selecție de oferte”, în conformitate cu prevederile art. 7, 
alin (1), lit.(d) din Legea nr.98 privind achizițiile publice și art. 68 alin. (2) lit. b)  din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, servicii de Servicii integrate de formare, 
perfecționare a personalului medical si organizare seminarii de formare cod CPV 
80320000-3, 80521000-2, 80522000-9, 80570000-0 conform anuntului postat in data 
de 03.08.2018 pe website-ul spitalului www.mscurie.ro si pe SEAP cu nr. 
ADV1027998. 
 În acest context, aducem la cunostiinta tuturor operatorilor economici 
interesati: 
 
1. Decalarea termenului limita de depunere a ofertelor astfel:  
Ofertele se vor transmite prin poștă sau prin depunere la Serviciul Achiziții 
Publice al Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din 
Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4 Bucureşti, până cel târziu la data de 
23.08.2018. 
 
2. Publicarea Documentatiei de achizitie incluzand Fisa de Date, Caietul de 
Sarcini, Modele formulare si Model contract/Clauze contracuale; 
 
3. Remedierea neconcordantelor constatate in continutul Formularului nr.4 
Lista expertilor cheie nominalizati. Formularul revizuit este parte a Documentatiei 
de achizitie postata public.  
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

D O C U M E N T A Ţ I E   D E   A C H I Z I Ț I E 
 
 
 
 
 
 

Obiectul achiziţie: Servicii integrate de formare, evaluare a personalului medical 
si organizare seminarii de formare, în cadrul proiectului 
„INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare 
critica” finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 
(POCU). 

 
Cod CPV: 80320000-3 Servicii de formare profesională în 

domeniul medical 
80521000-2 Servicii privind programele de formare 
80522000-9  Seminarii de formare 
80570000-0  Servicii de perfecţionare personală 

 
Procedură aplicată:  Procedură internă proprie – ”Selecție de oferte”, având în 

vedere că serviciile necesare a se achiziționa au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 
nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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SECŢIUNEA  1 ………………… FIŞA DE DATE 
 
 



 
 

 
 

 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "M.S.CURIE" 
Adresa: Str. Constantin Brancoveanu nr. 20 
Localitate: Bucureşti Cod postal: 

041451 
Tara: România 

Punct(e) de contact: 
In atentia domului Gabriel Capitanu  
Serviciul Achiziţii Publice 

Telefon: +4021 461 0325 

E-mail: aprovizionare@mscurie.ro ; spital@mscurie.ro Fax: +4021 461 0325 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): https://www.mscurie.ro  
Adresa profilului cumparatorului (URL):  

 
Alte informatii pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele 
pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 
Zile : 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor 
Numar zile pana la care se poate raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 
Zile : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI 
ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 
 
X Altele (precizati): Spital public 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
x Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □       nu x 

 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta 
Servicii integrate de formare, evaluare a personalului medical si organizare seminarii de formare 



 
 

 
 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor  
a) Lucrari                                   
□ 

B) Produse                                  
□ 

c) Servicii                                      x 

Executare                                 □ 
Proiectare si executare              □ 
Executarea, prin orice               □ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                     □ 
Leasing                                          □ 
Inchiriere                                       □ 
Inchiriere cu optiune de                □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor – Servicii 
cuprinse in anexa 2 la Legea nr. 
98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
Serviciile se vor presta in 
Municipiul Bucuresti si in cele 7 
Regiuni de dezvoltare.  

II.1.3) Procedura implica 
Semnarea unui contract                                                                             x 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 
Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru: Nu este cazul 
Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □ 
Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 
participanti la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 
 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 
cadru                                           da □ nu □ Daca DA, 
Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 
 
Durata acordului-cadru/contract: Contractul va fi încheiat pe durata perioadei de implementare a 
proiectului “INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica” conform contractului 
de finantare  POCU/91/4/8/109547, pana la data de 07.10.2020 cu posibilitate de prelungire exclusiv in 
situatia prelungirii perioadei de implementare a proiectului aprobata de autoritatea finantatoare.  
Estimarea valorii totale a achizitiilei pentru intreaga durata a contractului:  
2.591.729,80 lei fără TVA, respectiv 3.084.158,45 lei cu TVA inclus.                          Moneda: RON 
 
 Valoarea estimată s-a determinat la depunerea cererii de finantare astfel: 

- 49.593,60 lei fara TVA - servicii privind programele de formare - studiu privind programele 
de formare si evaluare RO-UE 

- 62.596,80 lei fara TVA - servicii privind programele de formare - pilotare program de formare 
si evaluare personal medical 

- 24.796,80 lei fara TVA - servicii privind programele de formare - validare metode program 
de formare si evaluare personal medical 

- 704.214,00lei fara TVA - servicii perfectionare / formare personal medical  
- 60.750,00 lei fara TVA - servicii de formare prin simulare pe manechine medicale B-IF 
- 714.825,00 lei fara TVA - servicii de formare prin simulare pe manechine medicale 

S,SE,SV,C,NE,NV,V 
- 117.760,00 lei fara TVA - servicii de formare prin simulare avansata pe manechine medicale 
- 121.845,92 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea B-IF si S 
- 92.993,64 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea SE 
- 69.443,94lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea SV 
- 66.827,46 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea CENTRU 
- 65.350,86 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea V 
- 67.545,06 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea NV 
- 63.999,84 lei fara TVA - organizare seminarii de formare si evaluare regiunea NE 
- 309.186,88 lei fara TVA - organizare seminarii avansate de formare cu experti internationali 



 
 

 
 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului: Achiziționarea Serviciilor integrate de formare, evaluare a 
personalului medical si organizare seminarii de formare a 450 de medici rezidenti, specialisti si primari 
angajati in institutii publice care ofera servicii medicale/ de sanatate publica, cu activitate in domeniul 
sanatatii copilului (program prioritar de sanatate), respectiv din neonatologie, pediatrie, anestezie, terapie 
intensiva si specialitati conexe ce vor fi selectati din regiunile de dezvoltare Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-
Est, Centru, Vest, Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov pentru implementarea proiectului cu titlul “INTENSIV: Un 
+(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica” conform contractului de finantare  
POCU/91/4/8/109547. 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)  
80320000-3 Servicii de formare profesională în domeniul medical 
80521000-2 Servicii privind programele de formare 
80522000-9  Seminarii de formare 
80570000-0  Servicii de perfecţionare personală  
II.1.7) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                   da □       nu x 
II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                            da □       nu x 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul  
Urmeaza a fi prestate urmatoarele servicii:  

1. Servicii privind programele de formare - Analiza standardelor si metodelor sistemului de formare – 
1 buc 

2. Servicii privind programele de formare – Analiza standardelor si metodelor sistemului de evaluare 
profesionala / personala – 1 buc 

3. Servicii privind programele de formare - teste pilot ale metodelor de evaluare a personalului 
medical – 40 pers. 

4. Servicii privind programele de formare - validare metode program de formare si evaluare personal 
medical – 2 experti 

5. Servicii de formare profesională în domeniul medical prin experimentare practica pe echipamente 
de simulare medicala reg.B-IF – 45 pers. 

6. Servicii de formare profesională în domeniul medical – prin experimentare practica pe echipamente 
de simulare medicala reg.S,SE,SV,C,NE,NV,V – 405 pers. 

7. Servicii de perfecţionare personală – prin evaluarea performantei medicilor participanti – 450 pers. 
8. Seminarii de formare  - organizare seminarii de formare si evaluare reg.SV  

(pentru 60 participanti = 3 seminarii *aproximativ 20 participanti/seminar); 
9. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.SE  

(pentru 60 participanti = 3 seminarii *aproximativ 20 participanti/seminar); 
10. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.C  

(pentru 60 participanti = 3 seminarii *aproximativ 20 participanti/seminar);  
11. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.V  

(pentru aproximativ 60 participanti = 3 seminarii *20 participanti/seminar);  
12. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.NV  

(pentru 60 participanti = 3 seminarii * aproximativ 20 participanti/seminar); 
13. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.NE  

(pentru 60 participanti = 3 seminarii * aproximativ 20 participanti/seminar); 
14. Seminarii de formare - organizare seminarii de formare si evaluare reg.B-IF si S  

(pentru 90 participanti = 4 seminarii * aproximativ 22 participanti/seminar); 
15. Servicii de formare prin simulare avansata pe manechine medicale – 40 pers. 
16. Seminarii de formare - organizare seminarii avansate de formare cu experti internationali  

(pentru 160 participanti = 4 seminarii * aproximativ 40 participanti/seminar). 
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                             da □       nu x  
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Daca da, descrierea acestor optiuni:  

 



 
 

 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in luni: aproximativ 23 de luni de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a 
serviciilor sau lucrarilor, respectiv contractul va fi încheiat pe perioada de implementare a proiectului 
“INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica” conform contractului de 
finantare  POCU/91/4/8/109547, pana la data de 07.10.2020 cu posibilitate de prelungire exclusiv in 
situatia prelungirii perioadei de implementare a proiectului aprobata de autoritatea finantatoare.  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                 da □       nu x 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 
TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                        da x          nu □ 
Garanția de participare se constituie conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și 
completările ulterioare. Cont virament garanție de participare: RO31TREZ7045005XXX000134 
deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti.  
Echivalența pentru garanția de participare depusa în euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR 
din data publicării invitației de participare. Garanţia se va constitui în cuantum de 1% din valoarea 
estimată a contractului și va fi valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la termenul limită de 
depunere a ofertelor. 
Notă: 
Garanția de participare se va restitui: 

ü câştigătorului, în maxim 3 zile lucrătoare de la data constituirii garantiei de buna executie 
conform art.38, din Hotararea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

ü necâștigătorului, în maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul 
declarat câștigător; 

ü în cazul anulării procedurii se restituie după data expirării termenului de depunere a unei 
contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această 
dată. 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                      da x          nu □ 
Garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA, se constituie printr-
una din variantele: 

ü virament bancar in contul RO31TREZ7045005XXX000134 deschis la Trezoreria Sector 4 
Bucureşti, 

ü instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii si devine anexa la contractul de servicii; 

ü reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, caz in care operatorul 
economic castigator va deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, pentru 
retinerea sumelor din facturi partiale. Suma iniţială care se depune de către contractant în 
contul de disponibil astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, 
fără TVA in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea 



 
 

 
 

contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la dispozitia autoritatii 
contractante prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică 
şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Proiectul “INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica” este finantat prin Programul 
Operațional Capital Uman. 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul  
(dupa caz) 
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □       
nu x 
III.1.5. Legislatia aplicabila 

ü Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
ü H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
ü 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; 

ü www.anap.gov.ro 
 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile 
prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Modalitate de îndeplinire: Se vor prezenta: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu 
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de 
stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis 
de ONRC / actul constitutiv, după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic 
poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, alte documente edificatoare, după caz. 
 

2. Operatorii economici își vor asuma inexistenta conflictului de interese, cu menționarea 
persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum şi a celor 
cu putere de reprezentare din partea prestatorului, dar şi a celor implicați în prezenta 
achizitie din partea acestuia din urmă. Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității 
Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea acestei achiziții sunt 
următoarele:  

- Manager Spital: Daniel-Ciprian-Dumitru BUZATU, 
- Director Medical: Dr. Radu SPATARU 
- Director financiar-contabil: Ruxanda BATA 
- Responsabil financiar: Daniela ANDREI 
- Sef serviciu achizitii: ec. Gabriel CAPITANU 
- Expert achizitii: Ioana GOGONEATA 
- Consilier juridic: jur.Teodora Valentina PĂUN 



 
 

 
 

- Manager proiect: dr. Catalin Gabriel CIRSTOVEANU 
- Coordonator national derulare program formare: dr.Radu TABACARU 
- Responsabil curicula de formare: Prof.Dr. Mihaela BĂLGRADEAN 
- Expert dezvoltare CEX-TIN: Dr. Ștefan Marius MANOLACHE 
 
Modalitate de îndeplinire: Prezentarea formularului nr.1 care confirmă că ofertantul individual/ofertantul 
asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător nu se afla în niciuna din situațiile de excludere menționate 
la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în 
condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, 
că nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul prezentei achiziții. 

 
Modalitate de îndeplinire: prezentarea certificatului constatator emis de ONRC, sau în cazul 
ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
informaţiile / documentele menţionate mai sus. 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea Certificatului constatator (în original, în copie legalizată 
sau în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”) emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N.  
- pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o forma de 
înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate 
în traducere legalizată în limba româna. 
- certificatul constatator trebuie sa certifice faptul că societatea comerciala aparține categoriei 
profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzatoare obiectului 
achizitiei publice. 
- Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării. 
- certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru 
partea de contract pe care o realizează. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
NU se solicita 
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Formularea cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională a avut în vedere complexitatea şi 
importanţa viitorului contract de achiziţie publică, respectând totodată principiul proporţionalităţii prin 
raportare la posibilitatea concretă a ofertantului de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele 
dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare. 
4. Operatorii economici (operator economic sau membrii 
asocierii de operatori economici împreuna) vor face dovada 
prestărilor de servicii în ultimii 3 ani, calculați de la termenul 
limită pentru depunerea ofertelor, din care să rezulte că a 
prestat servicii similare celor pentru care se depune oferta 
la nivelul unui sau mai multor contracte.  
In acceptiunea prezenta, prin servicii similare se intelege: 

a) Servicii de analiza sau evaluare a standardelor / 
activitatilor / caracteristicilor/  metodelor de munca sau 
similar acestora; 
b) Servicii privind realizarea sau elaborarea unui 
studiu / unui sistem / unei metodologii de formare / de 

Modalitate de îndeplinire: În vederea 
îndeplinirii cerintei operatorii economici 
(operator economic sau membrii 
asocierii de operatori economici 
împreuna) vor depune copii conformate 
cu originalul de autorizații / certificate / 
documente relevante / procese-verbale 
de recepţie / recomandări, la nivelul unui 
sau mai multor contracte, contrasemnate 
de către beneficiarii serviciilor din 
sectorul public sau privat din care sa 



 
 

 
 

evaluare/ de consiliere/ de perfectionare profesionala 
sau similar acestora; 
c) Servicii privind validarea sau certificarea unui 
studiu/ unui sistem / unei metodologii de formare/ de 
evaluare/ de consiliere/ de perfectionare profesionala 
sau similar acestora; 
d) Servicii de formare / seminarii de formare sau 
similar acestora; 
e) Servicii de evaluare / consiliere / dezvoltare/ 
perfectionare profesionala sau similar acestora. 
 

Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de 
eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de 
participare publicat iniţial.  
 

reiasa experienta similara solicitata la 
lit.a - e. 
 

5. Operatorii economici (operator economic sau membrii 
asocierii de operatori economici împreuna) vor face dovada 
faptului ca asigura calitatea serviciilor prin disponibilitatea 
facilitatilor si echipamentelor tehnice necesare desfasurarii 
activitatilor specifice de formare cum urmeaza: 

 
5.1 Echipamente tehnice minimale pentru modulul 

national de simulare: 
a. Minim 1 echipament de simulare dedicat procedurilor 

pentru prematur; 
b. Minim 4 echipamente de simulare dedicate 

procedurilor pentru nou-nascut; 
c. Minim 4 echipamente de simulare dedicate 

procedurilor pentru copil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 Echipamente tehnice minimale pentru modulul 

avansat de simulare 
a. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri 

avansate pentru tehnici sau proceduri examinare aparat 
respirator; 

b. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri 
avansate pentru tehnici sau proceduri examinare aparat 
cardiovascular; 

c. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri 
avansate pentru tehnici sau proceduri examinare aparat 
digestiv; 

 
 
 
 
 
 
Modalitate de îndeplinire: Pentru 
echipamentele tehnice : Operatorii 
economici (operator economic sau 
membrii asocierii de operatori economici 
împreuna) vor prezenta o declaratie pe 
proprie raspundere, cunoscand 
prevederile art.326 Cod Penal privind 
falsul in declaratii, cu privire la 
disponibilitatea echipamentelor tehnice 
de simulare a procedurilor medicale 
incluzand lista echipamentelor cu 
precizarea clara a fiecarui echipament, 
insotita de marca si model, iar in 
propunerea tehnica se vor depune 
descrieri/ manuale/ fise tehnice care sa 
permita identificarea functiilor care 
asigura realizarea procedurilor 
mentionate in caietul de sarcini. 
 
 
Modalitate de îndeplinire: Pentru 
echipamentele tehnice Operatorii 
economici (operator economic sau 
membrii asocierii de operatori economici 
împreuna) vor prezenta o declaratie pe 
proprie raspundere, cunoscand 
prevederile art.326 Cod Penal privind 
falsul in declaratii, cu privire la 
disponibilitatea echipamentelor tehnice 
de simulare a procedurilor medicale 
incluzand lista echipamentelor cu 
precizarea clara a fiecarui echipament, 
insotita de marca si model, iar in 



 
 

 
 

d. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri 
avansate pentru tehnici sau proceduri examinare aparat 
urinar; 

e. Minim 1 echipament de simulare pentru proceduri 
de punctie lombara; 

f. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri de 
oxigenare extracorporala arterio-venoasa cu membrana 
(ECMO); 

g. Minim 1 echipament simulare pentru proceduri 
avansate de acces vascular. 

 
 

propunerea tehnica se vor depune 
descrieri/ manuale/ fise tehnice care sa 
permita identificarea functiilor care 
asigura realizarea procedurilor 
mentionate in caietul de sarcini. 
 

6. Pe parcursul executării contractului de achizitie 
publică vor fi respectate reglementările obligatorii în 
domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă. 
Informații detaliate se pot obtine de la instituțiile competente 
în domeniu, respectiv Ministerul Mediului,  Ministerul Muncii 
si Justiţiei Sociale si de pe site-ul www.inspectmun.ro. 

Modalitatea de îndeplinire:  ofertantul 
va depune o declarație pe propria 
răspundere din care să reiasă faptul că la 
elaborarea ofertei au ținut cont de 
obligațiile relevante în domeniile 
mediului, social, al relațiilor de muncă și 
că respectă condițiile specifice de muncă 
și protecție a muncii. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 
NU se solicita 
III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                   da □       nu x 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                       □ 
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                          □ 

 
 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                         da □       nu x 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                               da □       nu x 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA DE ACHIZIȚIE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
PROCEDURA INTERNA PROPRIE “SELECȚIE DE OFERTE” OFF-LINE - conform art.68) alin.1) 
lit.h) coroborat cu art.68) alin.2) lit.b) din Legea 98/2016: “art.68) [...] (2) Procedura de atribuire aplicată 
în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este: [...]b) procedura 
proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d).”, 
respectiv 3.376.500 lei fara TVA pentru serviciile care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice 
prevazute in Anexa 2 la Legea 98/2016. 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  
x     On line  □ 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
PROCEDURA INTERNA PROPRIE “SELECȚIE DE OFERTE” 
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 
Nu este cazul 
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului  
Nu este cazul 

 
 
 
 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  
 



 
 

 
 

IV.2.1) Criterii de atribuire  
□   Cel mai mic pret /cel mai mic cost                                                                                                                                                       

sau  
x Cel mai bun raport calitate/preț   
○ Cel mai bun raport calitate/cost   x 
x criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 
impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care 
nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau 
de a participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

CRITERII PONDERE 
Intra in licitatie 

electronica/reofertare 
SEAP 

1. PROPUNEREA FINANCIARĂ FĂRĂ TVA 40% Nu x      Da 

Factorul pret 40 puncte (maxim) 
 Punctaj oferta cu pretul cel mai mic = P_o = 40 puncte 
 Punctaj celelalte oferte se va calcula dupa formula = P_x = (Pr_o / Pr_x)*40 
    unde  Pr_o = pretul cel mai mic ofertat 

     Pr_x = pretul ofertat de operatorul x 
 

2. EXPERIENŢA SI CALIFICARILE EXPERTILOR CHEIE 
NOMINALIZATI 40% Nu x Da 

Nr.crt FACTORI DE EVALUARE puncte acordate 

2: EXPERIENŢA SI CALIFICARILE EXPERTILOR CHEIE 
NOMINALIZATI maxim 40 puncte 

2.1 

Experienta si calificari: Responsabil servicii integrate destinate 
personalui medical din grupul tinta   8 puncte  

  

experienta in implementarea de proiecte de formare/ dezvoltare 
profesionala in calitate de manager/ director/ responsabil/ 
coordonator, intre 2 si 4 proiecte 

2 

experienta in implementarea de proiecte de formare/ dezvoltare 
profesionala in calitate de manager/ director/ responsabil/ 
coordonator, 5 sau mai mult de 5 proiecte   

4 

calificare/ certificare - Manager de proiect - recunoscuta de 
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei sau echivalent 2 

calificare/ certificare - Formator - recunoscuta de Ministerul 
Muncii si Ministerul Educatiei sau echivalent 2 

2.2 

Experienta si calificari: Expert cercetare si formare in terapia 
intensiva pediatrica  8 puncte 

  

calificare/ certificare: doctorat in stiinte medicale 1 
certificare/ competenta de formator/ trainer/ instructor/ realizator de 
curs in domeniul pediatriei/ neonatologiei/ terapiei intensive 
eliberata si recunoscuta la nivel international 

1 

experienta cercetare: cercetator stiintific in domeniul medical sau 
cadru didactic universitar in domeniul medical 

2 

experienta practica medicala: sef sectie sau coordonator activitati 
medicale - pediatrie  

2 



 
 

 
 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, intre 2 
si 4 articole/carti/ghiduri 

1 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, 5 sau 
mai mult de 5 articole/ carti/ ghiduri 

2 

2.3 

Experienta si calificari: Expert cercetare si formare in terapia 
intensiva neonatala  8 puncte 

  

calificare/ certificare: doctorat in stiinte medicale 1 
certificare/ competenta de formator/ trainer/ instructor/ realizator de 
curs in domeniul pediatriei/ neonatologiei/ terapiei intensive 
eliberata si recunoscuta la nivel international 

1 

experienta cercetare: cercetator stiintific in domeniul medical sau 
cadru didactic universitar in domeniul medical 2 

experienta practica medicala: sef sectie sau coordonator activitati 
practice medicale - neonatologie  2 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, intre 2 
si 4 articole/ carti/ ghiduri 

1 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, 5 sau 
mai mult de 5 articole/ carti/ ghiduri 

2 

2.4 

Experienta si calificari: Expert cercetare-evaluare si perfectionare 
personal medical  8 puncte 

  

calificare/ certificare: doctorat in psihologie 1 
calificare/ certificare - Formator - recunoscuta de Ministerul 
Muncii si Ministerul Educatiei sau echivalent 

1 

experienta cercetare: cercetator stiintific in domeniul psihologie sau 
cadru didactic universitar in domeniul psihologie 

2 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, intre 2 
si 4 articole/ carti/ ghiduri 

1 

experienta in redactarea si publicarea de articole de specialitate 
indexate in reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri, 5 sau 
mai mult de 5 articole/ carti/ ghiduri 

2 

experienta in implementarea de proiecte de dezvoltare/ evaluare/ 
consiliere/ perfectionare profesionala, intre 2 si 4 proiecte 

1 

experienta in implementarea de proiecte de dezvoltare/ evaluare/ 
consiliere/ perfectionare profesionala, 5 sau mai mult de 5 proiecte 

2 

2.5 

Experienta si calificari: Asistent cercetare-evaluare si perfectionare 
personal medical  4 puncte 

  

calificare/ certificare: studii superioare in psihologie 1 
calificare/ certificare: in domeniul performantei/ dezvoltarii/ 
perfectionarii resursei umane 1 

experienta cercetare:cercetator stiintific in psihologie sau cadru 
didactic universitar in psihologie 

2 

2.6 

Experienta si calificari: Expert raportare servicii integrate destinate 
personalui medical din grupul tinta  4 puncte 

  

experienta in implementarea de proiecte/ activitati de formare/ 
dezvoltare/ consiliere/ perfectionare profesionala, intre 2 si 4 
proiecte 

2 



 
 

 
 

experienta in implementarea de proiecte/ activitati de formare/ 
dezvoltare/ consiliere/ perfectionare profesionala, 5 sau mai mult 
de 5 proiecte   

4 

Modalitatea de îndeplinire: 
Pentru fiecare dintre criteriile punctate la punctul 2. Experienţa si calificarile expertilor cheie nominalizati, 
respectiv 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 si 2.6 operatorul economic va trebui sa depuna documente justificative dupa 
cum urmeaza: 

Factor de evaluare si punctaj Document justificativ 

experienta in implementarea de proiecte/activitati 

Contract / recomandare / adeverinta / decizie / 
document din care sa reiasa pozitia ocupata si tipul 
proiectului in care expertul a desfasurat activitate – 
copie conform cu originalul pentru fiecare proiect 
in parte 

calificare/ certificare - Manager de proiect - 
recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul 
Educatiei sau echivalent 

Diploma / certificat recunoscut Ministerul Muncii 
si Ministerul Educatiei sau echivalent din care sa 
reiasa calificarea de “Manager de proiect” – copie 
conform cu originalul 

calificare/ certificare - Formator - recunoscuta de 
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei sau 
echivalent 

Diploma / certificat recunoscut Ministerul Muncii 
si Ministerul Educatiei sau echivalent din care sa 
reiasa calificarea de “Formator” – copie conform 
cu originalul 

calificare/ certificare: doctorat  
Diploma de doctor in stiinte / adeverinta sau 
echivalent din care sa reiasa domeniul de 
studii/cercetare – copie conform cu originalul 

experienta practica medicala: sef sectie sau 
coordonator activitati medicale  

Contract / recomandare / adeverinta / decizie / 
document din care sa reiasa pozitia ocupata si 
specialitatea – copie conform cu originalul 

certificare/ competenta de formator/ trainer/ 
instructor/ realizator de curs in domeniul pediatriei/ 
neonatologiei/ terapiei intensive eliberata si 
recunoscuta la nivel international 

Document / diploma/ certificat de absolvire de 
formator/ trainer/ instructor/ realizator de curs 
eliberata si recunoscuta la nivel international in 
domeniul pediatriei/ neonatologiei/ terapiei 
intensive – copie conform cu originalul 

experienta cercetare: cercetator stiintific sau cadru 
didactic universitar  

Contract/ adeverinta / recomandare / document/ 
decizie a conducerii universitatii/ institutiei de 
cercetare pentru numirea in functie a expertului, 
din care sa reiasa domeniul de stiinte sau 
specialitatea – copie conform cu originalul 

experienta in redactarea si publicarea de articole de 
specialitate indexate in reviste internationale (ISI) 
sau carti sau ghiduri   

Abstract articol de cercetare / cuprins / coperta 
carte /ghid din care sa reiasa numele expertului si 
domeniul de stiinte sau specialitatea – copie 
conform cu originalul pentru fiecare articol/ ghid/ 
carte in parte 

calificare/ certificare: studii superioare  
Diploma de licenta, adeverinta sau echivalent din 
care sa reiasa domeniul de studii – copie conform 
cu originalul 

calificare/ certificare: in domeniul performanței 
resursei umane 

Diploma / certificat sau echivalent din care sa 
reiasa domeniul de studiu/stiinte – copie conform 
cu originalul 

 

3. PROPUNEREA TEHNICA  20% Nu x Da 

Nr.crt FACTORI DE EVALUARE puncte acordate 



 
 

 
 

3 : PROPUNEREA TEHNICA : demonstrarea unei metodologii adecvate de 
implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor 
umane si a activitatilor 

maxim 20 puncte 

3.1 

Abordarea propusă pentru implementarea contractului 
Califi 
cativ  5 puncte 

 Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de 
metodologii, metode şi/sau instrumente testate,  recunoscute şi 
care demonstrează o foarte bună înţelegere a contextului, 
respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de 
sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi 
ipotezele identificate. 

Foarte bine 5 

Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii, metode 
şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstrează 
înţelegerea contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor 
stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, 
precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. 

Bine 2,5 

Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode şi/sau 
instrumente testate, recunoscute şi arată o înţelegere limitată a 
contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în 
caietul de sarcini. 

Acceptabil 1 

3.2 

Resursele (umane şi materiale) şi realizările 
corespunzătoare fiecărei activităţi 

Califi 
cativ  10 puncte 

 Resursele identificate şi realizările indicate sunt corelate 
deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activităţi 
propuse. 

Foarte bine 10 

Resursele identificate şi realizările indicate sunt parţial 
corelate cu complexitatea fiecărei activităţi propuse. Bine 5 

Resursele identificate sau realizările indicate sunt corelate într-
un mod limitat cu complexitatea activităţilor propuse. Acceptabil 1 

3.3 

Identificarea şi încadrarea în timp a punctelor de reper 
(jaloanelor) semnificative în execuţia contractului, 
inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi 
reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul 
de sarcini 

Califi 
cativ 5 puncte 

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru 
execuţia contractului, sunt încadrate corect în timp şi corelate 
corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în 
caietul de sarcini.  

Foarte bine 5 

Punctele de reper identificate sunt în mică măsură 
semnificative pentru execuţia contractului, dar sunt încadrate 
corect în timp şi corelate corespunzător cu raportările, în 
special cele prevăzute în caietul de sarcini. 

Bine 2,5 

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative 
sau nu sunt încadrate corect în timp sau nu sunt corelate 
corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în 
caietul de sarcini. 

Acceptabil 1 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                              da □    nu x 
IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”  
Nu este cazul 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
 



 
 

 
 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □    nu x 
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □ 
Altele: ____________________________________________________________________________- 
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 de zile de la termenul 
limita de primire a ofertelor 
IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)                                                                           da □    
nu x 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         
nu □ 
Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)  
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) _______________________________ 
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 
atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         
nu □  
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         
nu □ 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica se va elaborata astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei 
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini. Informatiile prezentate de fiecare 
ofertant trebuie sa fie complete. In acest scop, propunerea tehnica va contine inclusiv o referinta, articol cu 
articol, a tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra 
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Pe parcursul executarii contractului de 
achizitie publica vor fi respectate reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social si al relatiilor de 
munca. Informatii detaliate se pot obtine de la institutiile competente în domeniu si de pe site-ul 
www.inspectmun.ro  
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va contine formularele de oferta financiara dupa cum urmeaza: Formularul nr.2 si 
Formularul nr. 2A. Erorile aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare, cu acceptul ofertantului. 
Propunerea financiara va fi semnata de catre reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de catre 
acesta (se va prezenta imputernicirea) si va fi numerotata de la prima la ultima pagina. Evaluarea ofertelor 
consta în compararea valorii fiecarei oferte si întocmirea clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta 
castigatoare, urmare aplicarii criteriului de atribuire. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
Oferta trebuie sa cuprinda:  

a. Documentele de calificare,  
b. Propunerea tehnica – elaborata astfel încât sa respecte în totalitate cerintele din Caietul de sarcini;  
c. Propunerea financiara – elaborata în lei, fara TVA.  
d. Oferta va contine un opis al tuturor documentelor - Scrisoarea de înaintare;  
e. Documentul privind garantia de participare cu oferta la procedura (În cazul scrisorii de garantie 

bancara - model Formular atasat).  
Ofertantul are obligatia de a transmite oferta la sediul autoritatii contractante SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA PENTRU COPII "M.S.CURIE", Str. Constantin Brancoveanu nr. 20, Sector 4, Bucuresti  
pana la data limita de depunere a ofertelor prevazute in Scrisoarea de intentie.  

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                        da □ 
nu x 
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 



 
 

 
 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da x 
nu □ 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul “INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata 
pentru copiii in stare critica” prin Programul Operațional Capital Uman. 
Tipul de finantare:  
Cofinantare                                      □ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                          x            Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 
Alte fonduri.                                    □ 
 Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020: 

1. Programul Operaţional Capital Uman 
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 
În cazul în care pe primul loc se situează două oferte cu acelaşi punctaj total, autoritatea contractantă va 
declara câștigătoare oferta care a obținut cel mai mare punctaj la propunerea financiară. În cazul în care 
punctajul financiar obținut este egal atunci autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici 
depunerea / transmiterea unei noi propuneri financiare. 
VI.4) CAI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 
Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641  
Adresa Internet (URL) 
http://www.cnsc.ro 

Fax: +40 213104642 / +40 
218900745 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 
Denumire oficiala: 
Adresa: 
Localitate: Cod postal: Tara: 
E-mail: Telefon:  
Adresa Internet (URL)  Fax:  
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Denumire oficiala:  Serviciul juridic al Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.S.Curie" 
Adresa: Str. Constantin Brancoveanu nr. 20 
Localitate: Bucuresti Cod postal: 041451 Tara: Romania 
E-mail: spital@mscurie.ro; 
juridic@mscurie.ro 

Telefon: +4021 461 0325  

Adresa Internet (URL)  
www.mscurie.ro 

Fax: +4021 461 0325  

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA   2 ………………… CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

SERVICII INTEGRATE DE FORMARE, EVALUARE A PERSONALULUI 
MEDICAL SI ORGANIZARE SEMINARII DE FORMARE 

in cadrul proiectului 
POCU/91/4/8/109547 

„INTENSIV: Un + (Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica” 
 

CAPITOLUL I 
OBIECTIVE, CONTEXT SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI 

 
1.1 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI  
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale destinate copiilor din Romania prin 
dezvoltarea competentelor si abilitatilor practice ale medicilor din neonatologie, 
pediatrie, anestezie, terapie intensiva si specialitati conexe ce activeaza in unitati 
sanitare publice din regiunile de dezvoltare Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, 
Centru, Vest, Nord-Vest si  B-If in cadrul unui program inovativ de formare 
profesionala si evaluare sustinut de aportul noilor tehnologii disponibile in domeniul 
medical si de know-how-ul oferit de experti nationali si internationali cu vasta 
experienta.  
Implementarea prezentului proiect va conduce la imbunatatirea competentelor 
medicilor in  realizarea de proceduri medicale de diagnostic, tratament si inrigijiri pre-
post opearatorii specifice anesteziei si terapiei intensive ce in prezent sunt sub-
optimale precum si imbunatatirea abilitatilor medicilor in utilizarea aparaturii medicale 
de ultima generatie.  
Efectele pozitive socio-economice ale realizarii proiectului sunt multiple si pot fi 
grupate pe urmatoarele directii:  
EF-1.  Reducerea mortalitatii nou nascutilor si copiilor cu diverse malformatii sau aflati 
in stadiu post traumatic sau post operator ce in prezent nu au sanse de supravietuire, 
prin imbunatatirea standardelor de calitatate ale interventilor si procedurilor medicale 
in anestezia si terapia intensiva neonatala si pediatrica realizate in unitati sanitare 
publice din Romania, in concordanta cu obiectivele strategice definite in Strategia 
Nationala de Sanatate 2014-2020;  



 
 

 
 

EF-2. Scaderea transferurilor de pacienti copii cu malformatii sau stadiu post-
traumatic, post-operator catre clinici si spitale din alte state, ceea ce se traduce printr-
o economie majora realizata la bugetul Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate in ceea ce priveste decontarea interstatala a servicilor 
medicale mult mai scumpe ce in prezent nu sunt posibil de realizat in Romania;  
EF-3. Cresterea motivatiei medicilor din anestezia, terapia intensiva neonatala, 
pediatrica si specializari conexe pentru a performa in aceasta arie complexa ca 
urmare a evaluarii performantelor si imbunatatirii abiltatilor si competentelor; 
EF-4. Prin echipele mixte impuse de caracterul multidisciplinar al procedurilor si 
interventiilor, se va realiza un transfer de know-how si catre personalul medical din 
alte specializari ale pediatriei si nu numai, propagand in consecinta beneficiile 
plusului de competenta. 
 
1.2 OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI  
1. (OS1) Dezvoltarea si promovarea unui standard (a unei metodologii) de formare si 
evaluare profesionala cu inalte exigente de calitate destinat medicilor cu activitate in 
neonatologie, pediatrie, anestezie, terapie intensiva si specialitati conexe prin care 
sa se asigure implementarea in sistemul national de sanatate pediatrica a noilor 
tehnologii si proceduri agreate in spatiul european. # [OS1 corelat cu: 1 Analiza 
standardelor si metodelor sistemului de formare in terapia intensiva Romania vs UE; 
1 Analiza standardelor si metodelor de evaluare ale personalului medical din 
Romania vs UE, 1 Studiu integrat privind standardele de formare si evaluare a 
personalului medical Romania vs UE, O metodologie de formare a personalului 
medical (medici) in terapie intensiva neonatala si pediatrica, O metodologie de 
evaluare a personalului medical (medici) in terapie intensiva neonatala si pediatrica]. 
2. (OS2) Dezvoltarea competentelor personalului medical in scopul cresterii calitatii 
actului medical prin implementarea programului standardizat de formare si evaluare 
profesionala ultra-specializata, avand atat module teoretice cat si practice in 
anestezia si terapia intensiva neonatala si pediatrica. Urmarim totodata imbunatatirea 
adaptabilitatii personalului medical prin schimburi de experienta trans-nationale unde 
vor beneficia de indrumarea unor experti cu vasta experienta in domeniu. In acest 
sens, programul de formare include alaturi de formarea practica realizata sub directa 
coordonare a unor de experti de renume national si international si vizite de studiu 
ale membrilor grupului tinta in sectii si/sau clinici de anestezie, terapie intensiva 
neonatala si/sau pediatrica considerate etalon in alte state membre ale Uniunii 
Europene.  # [OS2 corelat cu: 450 de medici selectati in grupul tinta la nivel national, 
432 diplome de certificare EMC pentru imbunatatirea competentelor (96% din medicii 
selectati), liste de prezenta la cursuri teoretice, liste de prezenta la exemplificari 
practice, rapoarte de exemplificare practica, 40 medici din grupul tinta participanti la 
modulul avansat, 4 seminarii de formare avansata in terapie intensiva, 20 medici 
selectati pentru stagii externe/schimburi de experienta, 20 rapoarte de activitate pt 
stagii externe/schimburi de experienta]. 



 
 

 
 

3. (OS3) Crearea Centrului de Excelenta in Formarea Practica in Terapia Intensiva 
Pediatrica si Neonatala (CEX-TIN) in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 
Maria Sklodowska Curie Bucuresti cu rol de centru de formare practica dedicat. 
Beneficiem in acest sens de infrastructura existenta in cele doua sectii de Terapie 
Intensiva Nou-Nascuti si Anestezie si Terapie Pediatrica, precum si experienta celui 
mai mare spital de urgenta pentru copii din Romania, ce deserveste pacientilor din 
cel putin 4 (B-If, S, SE si SV) dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. Prin infiintarea 
Centrului de Excelenta (CEX-TIN) urmarim multiplicarea si replicarea beneficiilor de 
formare si in perioada ulterioara finalizarii proiectului catre alte grupuri de medici 
pentru imbunatatirea standardelor nationale de formare si evaluare ale personalului 
medical din aceasta specialitate si specialitatile conexe. # [OS3 corelat cu: 1 statut 
CEX-TIN, 1 centru functional pentru pregatire practica in terapie intensiva]. 
4. (OS4) Infiintarea "NEO - NET "- Romanian Network for Neonatology Clinical Cases 
prin implementarea unui sistem de comunicatii in timp real intre minim un spital / 
clinica / sectie de pediatrie / neonatologie din fiecare regiune de dezvoltare si Centrul 
de Excelenta (CEX-TIN) astfel incat cazurile clinice complicate identificate la nivel 
local sau regional sa poata fi comunicate cat mai facil personalului specializat din 
Centru cu scopul identificarii procedurilor optime de diagnostic si tratament. Acest 
obiectiv specific vine in concordanta cu Directiile strategice de actiune/Masuri din 
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 unde sunt prioritare “integrarea serviciilor 
spitalicesti clinice si a platformelor tehnice de diagnostic ale spitalelor” si 
“implementarea de solutii TIC pentru imbunatatirea sistemelor” conform Obiectivului 
Strategic 4.3. “Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru cresterea 
ponderii afectiunilor rezolvate in ambulatorul de specialitate si reducerea poveri prin 
spitalizarea continua”. [OS4 corelat cu: 1 acord de functionare al retelei NEO-NET, 1 
parteneriat inter-regional pentru functionarea retelei NEO-NET, 8 centre participante 
dotate cu echipamente de transmisie in timp real]. 
 
1.3 CONTEXTUL PROIECTULUI 
Transformarea in beneficii la scara nationala pentru pacientii copii printr-un program 
avansat de formare in terapie intensiva pediatrica si neonatala depinde de o 
schimbare a culturii, de o imbunatatire a cunostiintelor, a competentelor si sistemelor 
de evaluare ale personalul medical implicat in acest domeniu de specialitate fapt ce 
poate fi atins prin prezentul proiect. In acest sens localizarea implementarii 
activitatilor de formare si evaluare precum si selectia medicilor participanti vor tine 
cont de caracterul national al proiectului si se vor desfasura in toate regiunile de 
dezvoltare ale Romaniei, (avand Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S.Curie 
drept locatie centrala ce dispune de dotari de ultima generatie si de acces la personal 
cu experienta internationala in aceasta specialitate), tocmai in incercarea de a 
imbunatati media accesului la servicii de calitate, intrucat mortalitatea infantila (0-1 
an), un barometru sensibil al inegalitatii in starea de sanatate, inregistreaza 
discrepante geografice importante (intre judete/regiuni si medii).  
Scaderea mortalitatii infantile este o provocare in toate tarile in curs de dezvoltare, 
inclusiv Romania, unde ne confruntam cu o cererea crescanda si la suprasarcina a 
serviciilor medicale pediatrice si neonatale specializate. Prin implementarea unui 



 
 

 
 

program de evaluare si formare ultra-specializat in terapie intensiva pediatrica si 
neonatala ne-am propus sa documentam diverse cazuri in scopul formarii si 
imbunatatirii rezultatelor in tratamentul copiilor si nou-nascutilor. Raspundem astfel 
primului domeniu prioritar de sanatate mentionat in Strategia Nationala de Sanatate 
2014-2020 respectiv Sanatatea femeii si copilului, “ OG.1. Imbunatatirea starii de 
sanatate si nutritie a femeii si copilului” catre “... formarea personalului din asistenta 
medicala” si “asigurarea accesului la diagnostic precoce...si/sau tratament de 
calitate”.    
450 de medici rezidenti, specialisti si primari cu activitate in neonatologie, pediatrie, 
anestezie, terapie intensiva si specialitati conexe ce activeaza in unitati sanitare 
publice din regiunile toate de dezvoltare, formeaza grupul tinta al proiectului. Acestia 
vor fi selectati din cadrul personalului medical de la Spitalului Clinic de Urgenta pentru 
Copii M.S.Curie Bucuresti si din alte unitati sanitare publice din regiunile de 
dezvoltare  S,SE,SV,NE,NV,V,C si B-If. Procedura de selectie a membrilor grupului 
tinta stabilita va fi transparenta si nediscriminatorie, promovand principiul egalitatii de 
sanse indiferent de varsta, gen, rasa, origine etnica,origine sociala, persoane 
dezavantajate. Procedura de selectie a membrilor grupului tinta va fi facuta publica 
(fizic si/sau electronic) la nivelul unitatilor sanitare publice vizate si intregul personal 
medical va fi informat in mod real despre beneficiile participarii in cadrul proiectului. 
Prin selectia nediscriminatorie si prin implementarea la nivelul grupului tinta a 
metodelor de evaluare profesionala, incluzand evaluarea fenomenelor de tip 
”burnout”, stress, evaluarea conflictelor munca vs viata privata (familie) ne vom 
conforma obligatiei trasata statelor membre prin initiativa ”O agenda pentru noi 
competente si noi locuri de munca” a Strategiei Europa 2020 care prevede” sa 
promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata si politici de 
imbatranire activa si sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati”. 
Copiii care supravietuiesc unei boli critice sunt expusi riscului de a dezvolta 
semnificative morbiditati de lunga durata care pot include slabiciuni neuromusculare, 
deficiente cognitive si/sau tulburari de sanatate mintala. Aceste morbiditati, in mod 
colectiv cunoscute sub numele de sindrom post-ingrijire intensiva, pot duce la 
deficiente functionale, dificultati in cadrul scolar, social, ducand implicit la reducerea 
calitatii vietii. Interventiile care vizeaza reabilitarea, cum ar fi mobilizarea precoce, 
tulburarea de stres post-traumatic pot duce la imbunatatirea rezultatelor clinice si de 
recuperare functionala la copii in stare critica. Odata cu recunoasterea deficientelor 
existente in sistemul public de sanatate din Romania si prin masurile propuse de 
proiect pentru imbunatatirea accesului pacientilor la servicii medicale de calitate sunt 
recunoscute drepturile fundamentale ale copiilor acordandu-le astfel acestora 
posibilitatea la o viata demna si o dezvoltare ulterioara activa in societate. Progresul 
in aceasta directie vine total in sprijinul initiativei „O platforma europeana de 
combatere a saraciei” din Strategia Europa 2020 unde la nivel national statele 
membre vor trebui sa  vizeze „imbunatatirea accesului la sistemele de sanatate” si 
”sa isi dezvolte pe deplin sistemele de securitate sociala”, pentru ca generatiile 
actuale si viitoare sa se bucure in continuare de o viata sanatoasa,de inalta calitate, 
bazata pe modelele sociale unice ale Europei”.  



 
 

 
 

Prin imbogatirea competentelor personalului medical in terapia intensiva pediatrica si 
neonatala, ce duce implicit la imbunatatirea calitatii actului medical in sistemul public, 
prezentul proiect vine in sprijinul masurilor privind Sanatatea din Programul National 
de Reforma 2016 unde au fost asumate aspecte pentru “imbunatatirea calitatii si 
eficientei serviciilor publice din sistemul sanitar romanesc prin promovarea integritatii 
publice si a responsabilitatii in gestionarea resurselor”, pentru “[...]furnizarea unor 
servicii preventive/de diagnosticare precoce[...]”. 
Prin dezvoltarea si implementarea sistemului de formare si evaluare profesionala 
dedicat medicilor din specialitatile vizate ce va putea include si instrumente 
standardizate de evaluare a sterssului, comunicarii, eticii profesionale sau integritatii 
posibile vizam in mod direct deficientele consemnate in  Raportul de tara al Romaniei 
pentru 2016  transmis de Comisia Europeana unde se precizeaza ca ”Platile 
informale practicate pe scara larga sporesc costurile si reprezinta unul dintre 
principalele motive pentru accesul limitat la asistenta medicala”. Vom propune prin 
proiect o procedura standardizata de formare si evaluare a medicilor pentru a 
inregistra progrese in aceasta arie de actiune in raport cu mentiunile Comisiei 
Europene conform carora in Romania ”... nu exista nicio strategie formala privind 
resursele umane din domeniul asistentei medicale”. 
 
 
 
1.4 JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
Mortalitatea neonatala reflecta atat nivelul de dezvoltare socio-economica a unei tari, 
cat si cea a sistemului de sanatate publica, inclusiv gradul de educatie pentru 
sanatate al populatiei. De departe, mortalitatea neonatala este "liderul" mortalitatii 
pediatrice in Romania. Desi in ultimii 14 ani acest indicator a inregistrat o tendinta 
descendenta, valorile inregistrate in anul 2015 plaseaza in continuare Romania pe 
unul dintre ultimele locuri in UE. Astfel, rata mortalitatii neonatale, desi in scadere 
semnificativa de la 13‰/nascuti vii in anul 2002 la 6,3‰/nascuti vii in anul 2015, are 
cele mai mari valori dintre tarile membre UE, aproximativ de doua ori mai mari decat 
rata medie a UE (conform World Health Organisation ”Global Health Observatory: 
Romania country statistics 2002-present”). Mai mult, ca factor agravant al situatiei, 
trebuie mentionat ca  rata natalitatii a scazut dramatic, de la 13,6 nascuti vii la 1.000 
locuitori in anul 1990, la 8,3 nascuti vii la 1.000 locuitori in anul 2014. 
In Romania necesarul de pregatire a personalui medical specializat in anestezie si 
terapie intensiva neonatala si pediatrica este neacoperit,  acest fapt explica 
numeroasele cazuri pediatrice tratate in spitalele de adulti si lipsa unor componente 
importante cum sunt competentele in terapie intensiva neurochirurgicala neonatala 
si pediatrica, competentele in traumatologie neonatala si pediatrica.  Cea ce este 
evident la nivel international se constata si in Romania, desi populatia pediatrica 
scade, numarul deceselor pediatrice este in continua crestere. Aceste statistici ar 
trebuie sa urgenteze deciziile celor in drept pentru a dezvolta ingrijirea pediatrica din 
Romania inclusiv prin pregatirea cadrelor medicale in acest domeniul ultra-
specializat.  



 
 

 
 

Subdezvoltarea grava, actuala a acestui segment al ingrijirii neonatale si pediatrice 
este reflectat in statistica deceseleor anuale la nivel national la copiii, mortalitatea 
pediatrica fiind aproximativ dublul mediei europene. Cauzele principale sunt 
reprezentate de afectiunile respiratorii, intoxicatiile si trauma: doar in anul 2014 au 
fost inregistrate peste 1.100 decese de copii din care 450 numai la grupa de varsta 
sub un an de viata (conform Ministerului Sanatatii, “Buletin informativ nr.10/2014” 
redactat de Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica). Din 
nefericire aceasta statistica nu cuantifica si pacientii decedati in urma complicatiilor 
afectiunilor chirurgicale ce nu au beneficiat de servicii de terapie intensiva la 
standarde corespunzatoare. 
Pentru a obtine rate ale mortalitatii si morbiditatii neonatale si infantile la nivelul tarilor 
euroatlantice, Romania are nevoie in egala masura de infrastructura spitaliceasca 
adecvata ingrijirii pacientului critic neonatal si pediatric, cat si de personal medical 
format si evaluat la standarde europene. 
In pofida faptului ca pregatirea profesionala a personalului medical de specialitate 
alaturi de imbunatatirea indicatorilor relevanti privind asistenta in sanatate a copiilor 
sunt declarate obiective nationale privind sanatatea, lipsa cu desavarsire a unui 
program de perfectionare/imbunatatire a competentelor personalului medical cu 
specializare in terapia intensiva neonatala si pediatrica la nivel national, regional sau 
local genereaza cu prioritate necesitatea implementarii prezentului proiect. 
Sectia de Terapie Intensiva Neonatala de la Spitalul MS Curie este cea mai mare din 
tara, avind o rata de mortalitate de 3 ori mai mica fata de centrele similare din tara, 
pentru acelasi tip de afectiuni. Actualmente, patologia ingrijirii este cea mai complexa 
din tara: pre si post operator cardiochirurgie, pre si postoperator neurochirurgie, pre 
si post operator chirurgie generala, sindrom de intestin scurt, hemodiafiltrare, iNO, 
HFOV, centru de referinta national pentru hipertensiune pulmonara, ELBW 
(prematuri sub 800g), etc. Sectia deserveste alaturi de alte centre sudul tarii si 
Bucurestiul (aproximativ 10 milioane locuitori) si poate fi comparata ca dimensiune 
cu centrele internationale moderne, atata timp cat exista o mare cerere pentru acest 
centru si nevoi duble in Bucuresti si Romania. Aceasta sectie este in permanenta 
arhiplina, are grad ocupare real de peste 100%, iar Indicele Case Mix (ce masoara 
complexitatea cazurilor, afectiuni multiple) mediu 6 (conform centrul de statistica al 
Spitalului MS Curie), demonstrand complexitatea extrema a cazurilor tratate in 
aceasta unitate. 
Datele statistice dar si sutele de apeluri de la Ministerul Sanatatii-Serviciul de Urgenta 
in cautarea de locuri disponibile pentru sute de cereri anuale pentru terapie intensiva 
neonatala si pediatrica din toata tara demonostreaza cererea urgenta pentru 
imbunatatirea competentelor in aceasta specialitate a personalului medical si din 
restul regiunilor de dezvoltare, pentru a putea acoperi local necesitatile primare de 
ingrijire. 
Prin obiectivele sale, precum si prin viziunea pentru perioada urmatoare, 
implementarea proiectului este relevanta din punct de vedere al dezvoltarii in plan 
regional dar si national. Obiectivele proiectului fiind corelate cu obiectivele din 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-
2030 ce vizeaza pediatria, respectiv scaderea mortalitatii si morbiditatii infantile si 



 
 

 
 

cresterea cu servicii de asistenta comunitara la 70% din necesar. Strategia Nationala 
pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 are ca obiectiv 
general pentru domeniul 1.5. Sanatatea publica: “Promovarea unor servicii medicale 
de calitate in conditii de egalitate si imbunatatirea protectiei impotriva amenintarilor la 
adresa sanatatii”.  
Masurile insuficiente intreprinse de autoritatile publice centrale si locale din Romania 
responsabile pentru starea de sanatate a populatiei se reflecta in ratele inadminisbile 
ale mortalitatii infantile inregistrate, comparativ cu media europeana. Complexitatea 
activitatilor medicale in terapia intensiva pediatrica si neonatala, nivelul crescut de 
responsabilitate si stres asupra medicilor (comparativ cu alte specialitati medicale) 
au generat o lipsa de interes pentru aceasta zona medicala, ce se traduce printr-un 
personal subdimensionat si de multe ori insuficient pregatit. In lipsa finantarii 
activitatilor propuse, domeniul T.I.pediatrica si neonatala risca sa ramana la periferia 
specialitatilor medicale, in ciuda responsabilitatii imense la nivel national pentru 
imbunatatirea sanselor de supravietuire ale copiilor pre-post operator si pre-post 
traumatic.   
Numai prin existenta unui personal medical pregatit si bine motivat putem asigura 
servicii medicale de calitate in Romania. Formarea si evaluarea a 450 medici de la 
nivel regional, judetean, local in T.I. pediatrica si neonatala este o conditie esentiala 
in directia implementarii unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane in 
sanatate in acord cu A.S.I.3 “Masuri transversale pentru un sistem de sanatate 
sustenabil si predictibil” din Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020.   
 
Prin abordarea inovativa, studiind practicile europene, analizand, testand si validand 
metodele de formare si de evaluare, prezentul proiect corespunde total necesitatii 
privind “elaborarea de criterii unitare privind normarea, calitatea, dotarea, evaluarea 
si monitorizarea activitatii personalului” din SNS 2014-2020, creand totodata 
premisele pentru retentia si dezvoltarea carierei profesionale a personalului medical 
in interiorul institutiilor publice de sanatate atat de necesara in aceasta specialitate. 
Rezultatele cercetarilor realizate la nivel international publicate in 2015 de Agentia 
Americana de Pediatrie (“A Study on Parental Stress in the Neonatal ICU Using 
Parental Stressor”, )(“The Training and Career Paths of Canadian Paediatric 
Residents, 2004−2010”, Tahir Hameed, Sarah Lawrence) releva faptul ca personalul 
medical implicat in terapia intensiva a pacientilor nounascuti si/sau copii sufera de o 
mare expunere la stres ceea ce determina imperativ identificarea si actionarea 
asupra surselor de strest, inclusiv prin metode standardizare de evaluare 
profesionala. Programul de formare si de evaluare a personalului medical continand 
activitati de testare si de evaluare a stresului ocupational, eticii si moralitatii, stilului 
de comunicare cu pacientul sau alte evaluari relevante, ca directie prioritara de 
actiune in cadrul proiectului propus reprezinta o premiera la nivel national si garantie 
a plusului de valoare adus domeniului. 
 
1.5 ACTIVITATILE PROIECTULUI 
A1 DEZVOLTAREA SI DERULAREA PROGRAMULUI DE FORMARE SI 
EVALUARE IN TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA (lunile 1 -34) 



 
 

 
 

 
Cu subactivitatile: 
A1.1 Studiul privind standardele programelor de evaluare profesionala si formare in 
terapie intensiva pediatrica si neonatala in cadrul UE; 
A1.2 Testarea, pilotarea metodelor de evaluare si formare propuse in acord cu 
practica europeana 
A1.3 Validarea metodologiei de evaluare si formare profesionala in terapie intensiva 
pediatrica si neonatala 
A1.4 Derularea modulului national de formare in terapie intensiva pediatrica si 
neonatala 
A1.5 Derularea modulului avansat de formare in terapie intensiva pediatrica si 
neonatala 
A1.6 Elaborarea si diseminarea ghidului de ingrijire a pacientului critic 
A1.7 Monitorizarea progresului activitatilor de formare si evaluarea impactului 
programului de formare 
 
A2 SCHIMBURI DE EXPERIENTA IN PREGATIREA PRACTICA PENTRU 
CRESTEREA COMPETENTELOR PERSONALULUI MEDICAL (lunile 1 – 34) 
 
Cu subactivitatile: 
A2.1 Crearea si functionarea Centrului de Excelenta pentru formarea practica in 
Terapie Intensiva "CEX-TIN" 
A2.2 Crearea si functionarea retelei "NEO - NET "- Romanian Network for 
Neonatology Clinical Cases 
A2.3 Schimburi de experienta transnationale pentru personalul medical 
A2.4 Monitorizarea interna a schimburilor de experienta in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica 
 
A3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
A3.1 Activitati specifice de management sub coordonarea managerului de proiect 
 
A4 ACTIVITATI INDIRECTE DECONTATE PE BAZA DE RATA FORFETARA 
A4.1  Activitati indirecte decontate pe baza de rata forfetara conform Art.68 Reg.UE 
1303 
 
1.6 REZULTATE ANTICIPATE IN CADRUL ACTIVITATII A1 
A1.1 STUDIUL PRIVIND STANDARDELE PROGRAMELOR DE EVALUARE 
PROFESIONALA SI FORMARE IN TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA SI 
NEONATALA IN CADRUL UE: 
R1 – 1 CONTRACT DE SERVICII DE FORMARE, PERFECTIONARE A 
PERSONALULUI MEDICAL SI ORGANIZARE SEMINARII; 
R2 – 1 Analiza standardelor si metodelor sistemului de formare in terapia intensiva 
Romania vs UE; 
R3 – 1 Analiza standardelor si metodelor de evaluare ale personalului medical din 
Romania vs UE; 



 
 

 
 

R4 – 1 Studiu integrat privind standardele de formare si evaluare a personalului 
medical Romania vs UE; 
 
A1.2 TESTAREA, PILOTAREA METODELOR DE EVALUARE SI FORMARE 
PROPUSE IN ACORD CU PRACTICA EUROPEANA: 
R1 – 1 contract de servicii de formare, perfectionare a personalului medical si 
organizare seminarii; 
R5 – 40 de Teste pilot ale metodelor de formare/evaluare a personalului medical 
(medici) - aplicate 
R6 – 40 de Profile de evaluare a personalului medical (medici) – generate 
 
A1.3 VALIDAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE SI FORMARE 
PROFESIONALA IN TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA: 
R1 – 1 contract de servicii de formare, perfectionare a personalului medical si 
organizare seminarii;; 
R7 – O metodologie de formare a personalului medical (medici) in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica  
R8 – O metodologie de evaluare a personalului medical (medici) in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica 
 
A1.4 DERULAREA MODULULUI NATIONAL DE FORMARE IN TERAPIE 
INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA: 
R1 – 1 contract de servicii de formare, evaluare a personalului medical si organizare 
seminarii; 
R7 – O metodologie de formare a personalului medical (medici) in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica  
R8 – O metodologie de evaluare a personalului medical (medici) in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica  
R9 – 1 procedura de selectie a membrilor grupului tinta cu respectarea principiilor 
egalitatii de sanse si nediscriminarii; 
R10 – Creditarea programului de formare de catre Colegiul Medicilor 
R11 – 450 de dosare de inregistrare in grupul tinta complete 
R12 – 450 de medici selectati in grupul tinta la nivel national  
R13 – 405 de medici selectati in grupul tinta din regiuni mai putin dezvoltate 
R14 – 45 de medici selectati in grupul tinta din B-If 
R15 – 432 diplome de certificare EMC pentru imbunatatirea competentelor (96% din 
medicii selectati) 
R16 – liste de prezenta la cursuri teoretice 
R17 – liste de prezenta la exemplificari practice (pe echipamente de simulare etc) 
R18 – suport de curs teoretic 
R19 – rapoarte de exemplificare practica 
R20 – 450 seturi instrumente de evaluare aplicate 
R21 – 450 seturi de profile de evaluare generate 
R28 – proceduri de inrijire a pacientului nou-nascut/copil in stare critica diseminate 
 



 
 

 
 

A1.5 DERULAREA MODULULUI AVANSAT DE FORMARE IN TERAPIE 
INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA 
R1 – 1 contract de servicii de formare, evaluare a personalului medical si organizare 
seminarii; 
R7 – O metodologie de formare a personalului medical (medici) in terapie intensiva 
neonatala si pediatrica 
R9 – 1 procedura de selectie a membrilor grupului tinta cu respectarea principiilor 
egalitatii de sanse si nediscriminarii; 
R17 – liste de prezenta la exemplificari practice (pe echipamente de simulare etc) 
R22 – 40 medici din grupul tinta participanti la modulul avansat  
R23 – liste de prezenta cursuri teoretice avansate 
R24 – liste de prezenta exemplificari practice avansate 
R25 – 40 rapoarte de formare avansata in terapie intensiva pediatrica si neonatala 
R26 – 4 seminarii de formare avansata in terapie intensiva (workshop) 
 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA SERVICIILOR SOLICITATE 

In cadrul proiectului „INTENSIV: Un + (Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare 
critica” POCU/91/4/8/109547 ce are ca drept grup tinta un total de 450 de medici, 
dupa cum urmeaza: 1)) 405 medici rezidenti, specialisti si primari angajati in institutii 
publice care ofera servicii medicale/ de sanatate publica, cu activitate in domeniul 
sanatatii copilului (program prioritar de sanatate), respectiv din neonatologie, 
pediatrie, anestezie, terapie intensiva si specialitati conexe ce vor fi selectati din 
regiunile de dezvoltare Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest;  
2)) 45 medici rezidenti, specialisti si primari angajati in institutii publice care ofera 
servicii medicale/ de sanatate publica, cu activitate in domeniul sanatatii copilului 
(program prioritar de sanatate), respectiv din neonatologie, pediatrie, anestezie, 
terapie intensiva si specialitati conexe ce vor fi selectati din regiunea de dezvoltare 
B-If, Autoritatea Contractanta intentioneaza sa achizitioneze SERVICII 
INTEGRATE DE FORMARE, EVALUARE A PERSONALULUI MEDICAL SI 
ORGANIZARE SEMINARII DE FORMARE  
clasificate conform codurilor CPV: 
80320000-3 - Servicii de formare profesionala in domeniul medical, 
80521000-2 - Servicii privind programele de formare, 
80522000-9 - Seminarii de formare, 
80570000-0 - Servicii de perfectionare personala. 
 
Corelate sub-activitatilor proiectului, serviciile solicitate sunt: 
in sub-activitatea A1.1 Studiul privind standardele programelor de evaluare 
profesionala si formare in terapie intensiva pediatrica si neonatala in cadrul UE: 
ü 1 analiza a standardelor si metodelor sistemului de formare in terapia 

intensiva Romania vs UE 
ü 1 analiza a standardelor si metodelor de evaluare ale personalului medical 

din Romania vs UE 



 
 

 
 

 
in sub-activitatea A1.2 Testarea, pilotarea metodelor de evaluare si formare 
propuse in acord cu practica europeana: 
ü 40 de teste pilot ale metodelor de formare/evaluare a personalului medical 

(medici) - aplicate 
ü 40 de profile de evaluare a personalului medical (medici) – generate 
 
in sub-activitatea A1.3 Validarea metodologiei de evaluare si formare profesionala 
in terapie intensiva pediatrica si neonatala: 
ü 1 metodologie de formare a personalului medical (medici) in terapie 

intensiva neonatala si pediatrica - validata 
ü 1 metodologie de evaluare a personalului medical (medici) in terapie 

intensiva neonatala si pediatrica - validata 
 
in sub-activitatea A1.4 Derularea modulului national de formare in terapie intensiva 
pediatrica si neonatala: 
ü organizarea a 22 seminarii de formare, organizate la nivel national 
ü 450 medici din grupul tinta participanti la seminariile de formare 
ü 405 medici din grupul tinta din regiunile S,SV,SE,N,NE,NV,C participanti la 

seminariile de formare 
ü 45 medici din grupul tinta din regiunea B-If participanti la seminariile de 

formare 
ü 405 medici din grupul tinta din regiunile S,SV,SE,N,NE,NV,C evaluati  
ü 45 medici din grupul tinta din regiunea B-If evaluati 
ü 450 seturi instrumente de evaluare aplicate 
ü 450 seturi de profile de evaluare generate 
ü 405 medici din grupul tinta din regiunile S,SV,SE,N,NE,NV,C beneficiari de 

servicii de formare pe echipamente de simulare medicala 
ü 45 medici din din grupul tinta din regiunea B-If beneficiari de servicii de 

formare pe echipamente de simulare medicala 
 
in sub-activitatea A1.5 Derularea modulului avansat de formare in terapie intensiva 
pediatrica si neonatala: 
ü 40 medici din grupul tinta participanti la modulul avansat, beneficiari ai 

formarii pe echipamente de simulare medicala avansata 
ü 880 exemplificari practice pe echipamente de simulare medicala avansata – 

medici modul avansat 
ü 4 seminarii de formare avansata in terapie intensiva (workshop) 

 
 



 
 

 
 

CAPITOLUL III 
 SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE SI METODOLOGIE  

Prin obiectivul general, obiectivele specifice si activitatile propuse, Proiectul 
corespunde intru totul obiectivului specific 4.8 al Programului Operational Capital 
Uman “Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din domeniul 
medical” si rezultatului “Nivel de competente imbunatatit al profesionistilor din 
sistemul de medical”  definite in documente specifice POCU. 
Abordarea inovativa, fundamentata pe principii si metode stiintifice, verificate in alte 
state membre UE, considerate etalon al calitatii pregatirii din domeniul medical, cu 
rezultate remarcabile in ingrijirea pacientului nou-nascut, sugar si copil, impreuna cu 
rigoarea planificarii de management si eficienta sistemului de monitorizare interna a 
proiectului vor conduce la obtinerea celor mai bune rezultate in dezvoltarea 
competentelor si abilitatilor practice ale medicilor din neonatologie, pediatrie, 
anestezie, terapie intensiva  si specialitati conexe ce activeaza in unitati sanitare 
publice din regiunile Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest si  
B-If. 
Ratele ridicate ale mortalitatii infantile si neonatale din Romania au la baza doua 
cauze majore: 1) infrastructura publica de sanatate deficitara ce nu permite 
tratamentul pacientilor in conditii optime pentru o evolutie favorabila vindecarii si  
2) nivelul insuficient de pregatire in special practica a medicilor in diverse patologii 
complicate si in procedurile standard salvatoare de viata a pacientului critic.  
 Serviciile solicitate tintesc dezvoltarea competentelor si abilitatilor practice a 450 
de medici prin seminarii teoretice, sesiuni de simulare pe echipamente/manechine 
medicale, organizarea de workshop-uri, aplicarea unui sistem de evaluare si 
perfectionare personala si profesionala pentru grupul tinta.   
 In vederea realizarii serviciilor solicitate, operatorul economic trebuie sa 
nominalizeze o echipa de experti cheie formata minim din 6 persoane, care sa 
presteze serviciile solicitate intr-un mod complet si cu inalt grad de profesionalism, 
dupa cum urmeaza: 
 

1. Responsabil servicii integrate destinate personalui medical din grupul tinta 
2. Expert cercetare si formare in terapia intensiva pediatrica 
3. Expert cercetare si formare in terapia intensiva neonatala 
4. Expert cercetare-evaluare si perfectionare personal medical 
5. Asistent cercetare-evaluare si perfectionare personal medical 
6. Expert raportare servicii integrate destinate personalui medical din grupul tinta 

 
Conditiile minimale de experienta si calificari/studii aferente fiecarei pozitii: 
Nr.crt Pozitia / denumirea expertului 

cheie 
Calificari/studii si experienta minima 
solicitata 

1.  Responsabil servicii integrate 
destinate personalui medical din 
grupul tinta 

Calificari/studii: 
- Studii superioare cu diploma de 

licenta 
Experienta: 



 
 

 
 

- experienta in implementarea de 
proiecte de formare/ dezvoltare 
profesionala in calitate de 
manager/ director/ responsabil/ 
coordonator – minim 1 proiect/ 
contract 

2.  Expert cercetare si formare in 
terapia intensiva pediatrica 

Calificari/studii: 
- Studii superioare in domeniul 

medical cu diploma de licenta 
- Medic primar pediatrie  

Experienta: 
- experienta in redactarea si 

publicarea de articole de 
specialitate indexate in reviste 
internationale (ISI) sau carti sau 
ghiduri  - minim 1 articol 
/carte/ghid; 

- experienta in implementarea de 
proiecte/ activitati de formare/ 
dezvoltare profesionala in calitate 
de formator/ trainer/ responsabil/ 
coordonator – minim 1 proiect/ 
contract 

3.  Expert cercetare si formare in 
terapia intensiva neonatala 

Calificari/studii: 
- Studii superioare in domeniul 

medical cu diploma de licenta 
- Medic primar neonatologie  

Experienta: 
- experienta in redactarea si 

publicarea de articole de 
specialitate indexate in reviste 
internationale (ISI) sau carti sau 
ghiduri  - minim 1 articol/ carte/ 
ghid 

- experienta in implementarea de 
proiecte/ activitati de formare/ 
dezvoltare profesionala in calitate 
de formator/ trainer/ responsabil/ 



 
 

 
 

coordonator – minim 1 proiect/ 
contract 

4.  Expert cercetare-evaluare si 
perfectionare personal medical 

Calificari/studii: 
- Studii superioare in domeniul 

psihologie cu diploma de licenta 
- Psiholog practicant autonom 

Experienta: 
- experienta in redactarea si 

publicarea de articole de 
specialitate indexate in reviste 
internationale (ISI) sau carti sau 
ghiduri  - minim 1 articol 
/carte/ghid 

- experienta in implementarea de 
proiecte/ activitati de dezvoltare/ 
evaluare/ consiliere/ 
perfectionare profesionala in 
calitate de evaluator/ consilier/ 
responsabil/ coordonator – minim 
1 proiect/ contract 

5.  Asistent cercetare-evaluare si 
perfectionare personal medical 

Calificari/studii: 
- Studii superioare in domeniul 

psihologie cu diploma de licenta 
Experienta: 

- experienta in redactarea si 
publicarea de articole de 
specialitate indexate in reviste 
internationale (ISI) sau carti sau 
ghiduri  - minim 1 articol/ carte/ 
ghid 

6.  Expert raportare servicii 
integrate destinate personalui 
medical din grupul tinta 

Calificari/studii: 
- Studii superioare cu diploma de 

licenta 
Experienta: 

- experienta in implementarea de 
proiecte/ activitati de formare/ 
dezvoltare/ consiliere/ 
perfectionare profesionala – 
minim 1 proiect/ contract 

 



 
 

 
 

Ofertantul se obliga sa aloce resursele de personal (atat experti desemnati cu 
executarea contractului cat si personal auxiliar/suplimentar daca considera necesar), 
necesare ducerii la indeplinire in cele mai bune conditii a obiectivelor serviciilor de 
formare / evaluare / perfectionare a grupului tinta al proiectului.  
Ofertantul va prezenta o lista cu expertii cheie nominalizati pentru fiecare pozitie 
solicitata conform Formularului nr.4 iar pentru fiecare expert nominalizat se vor atasa 
urmatoarele documente: 
ü CV format europass in limba romana, semnat de titular pe fiecare pagina; 
ü Diploma de licenta din care sa reiasa domeniul studiilor – copie conformata cu 

originalul; 
ü Declaratie de disponibilitate – Formularul nr.5; 
ü Certificat de medic primar emis de Ministerul Sanatatii / Colegiul Medicilor sau alt 

document echivalent cu mentionarea gradului si specialitatii medicale – copie 
conformata cu originalul (doar pentru expertii nominalizati pe pozitiile de: Expert 
cercetare si formare in terapia intensiva pediatrica si Expert cercetare si formare 
in terapia intensiva neonatala); 

ü Contract/ recomandare/ adeverinta sau alt document justificativ pentru 
demonstrarea experientei in implementarea de proiecte/ activitati din care sa 
reiasa calitatea/postul/pozitia ocupata si tipul proiectului/activitatii – copie 
conformata cu originalul (doar pentru expertii pentru care se solicita experienta in 
implementarea de proiecte/ activitati); 

ü Certificat / adeverinta / document justificativ pentru demonstrarea calitatii de 
pshilog practicant automom – copie conformata cu originalul (doar pentru expertul 
nominalizat pe pozitia de: Expert cercetare-evaluare si perfectionare personal 
medical); 

ü Abstract articol de cercetare / coperta / cuprins de carte pentru demonstrarea 
experientei in redactarea si publicarea de articole de specialitate indexate in 
reviste internationale (ISI) sau carti sau ghiduri – copie conformata cu originalul 
(doar pentru expertii nominalizati pe pozitiile de: Expert cercetare si formare in 
terapia intensiva pediatrica, Expert cercetare si formare in terapia intensiva 
neonatala,  Expert cercetare-evaluare si perfectionare personal medical si Asistent 
cercetare-evaluare si perfectionare personal medical); 

 
In situatii exceptionale, pe parcursul derularii contractului, in cazul indisponibilitatii 
unui expert cheie din lista celor nominalizati, operatorul economic castigator poate 
solicita inlocuirea expertului indisponibil cu alt expert. Solicitarea va fi notificata 
autoritatii contractante cu 10 zile calendaristice anterior realizarii inlocuirii si va fi 
insotita de toate documentele justificative ale noului expert nominalizat conform 
solicitarilor din prezentul caiet de sarcini si documentatiei de achizitie pentru pozitia 
pe care este nominalizat. Autoritatea contractanta va aproba solicitarea doar in 
conditiile in care dupa analiza documentelor depuse, noul expert nominalizat obtine 



 
 

 
 

un punctaj minim egal cu cel al expertului pe care il inlocuieste. Operatorul economic 
poate uza de aceasta posibilitate pentru unul si/ sau mai multi experti doar in situatii 
exceptionale obiectiv justificate. 
 
Astfel, pentru asigurarea celor mai inalte standarde calitative in domeniul formarii, 
evaluarii si perfectionarii in domeniul terapiei intensive pediatrice si neonatale definim 
urmatoarele specificatii tehnice minimale pe care operatorii economici trebuie sa le 
asigure: 
 
A1.1 STUDIUL PRIVIND STANDARDELE PROGRAMELOR DE EVALUARE 
PROFESIONALA SI FORMARE IN TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA SI 
NEONATALA IN CADRUL UE 
 
A1.1–1) Servicii privind programele de formare – realizare 1 analiza a 
standardelor și metodelor sistemului de formare în terapia intensivă România 
vs UE  
 
Continut solicitat: 
Analiza standardelor si metodelor sistemului de formare in terapia intensiva Romania 
vs UE va constitui un studiu stiintific fundamentat ce va trebui sa respecte standardele 
si sistemul de redactare specifice lucrarilor stiintifice. 
Tematica analizei trebuie sa acopere in mod prioritar: 
ü Cerintele generale privind formarea in domeniul terapiei intensive la nivelul 

Romaniei; 
ü Cerintele generale privind formarea in domeniul terapiei intensive la nivelul a 

minim 1 alt stat membru al Uniunii Europene considerat etalon in domeniu; 
ü Recomandari la nivel european/asociatii europene/societati europene privind 

organizarea procesului formativ in domeniul terapiei intensive; 
ü Comparatie Romania – state membre UE; 
ü Concluzii si recomandari privind implementarea unui sistem de fomare in terapie 

intensiva de performanta; 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte de redactare 

1. Lucrarea sau analiza stiintifica va fi structurata pe mai multe sectiuni. Sectiunile 
importante pot incepe pe o pagina noua. In general, lucrarea sau analiza stiintifica 
va include capitole /subcapitole/ sectiuni/ paragrafe, de tipul: coperta interioara sau 
prima pagina a lucrarii/ analizei stiintifice; cuprinsul; introducerea; obiectivele 
cercetarii; metodologia cercetarii; rezultatele; interpretarile; concluziile si 
recomandarile; referintele bibliografice; anexele; lista abrevierilor si acronimelor; 
lista anexelor etc. 



 
 

 
 

2. Cuprinsul  lucrarii/ analizei stiintifice contine, in format lista, fiecare capitol, 
subcapitol, in ordinea in care acestea apar in lucrare impreuna cu numerotarea cu 
cifre arabe aferenta si cu numarul paginii de inceput a fiecarui capitol/subcapitol. 

3. Introducerea  fixeaza cadrul stiintific al temei cercetate, respectiv Analiza 
standardelor si metodelor sistemului de formare in terapia intensiva Romania vs 
UE: importanta temei cercetate, definirea clara a scopului cercetarii si a 
obiectivelor cercetarii, in conformitate cu cele inscrise in specificatia tehnica, 
rezultatele preconizate si relevanta. In aceasta sectiune autorul/autorii face 
precizari cu privire la: ipotezele analitice de la care a pornit, obiectivele de 
cercetare pe care si le-a propus, principalele aspecte metodologice si structurale 
aferente analizei sau alte aspecte relevante. Introducerea trebuie sa raspunda la 
urmatoarele intrebari: care este problema studiata, de ce este importanta si pentru 
cine prezinta interes? In cadrul introducerii se prezinta, de asemenea, rezultatele 
asupra carora exista deja un consens in literatura de specialitate, daca este cazul. 
Foarte importanta este prezentarea in introducere a modului in care se raporteaza 
propriile rezultate la cele obtinute in alte studii de specialitate: daca sunt conforme 
sau daca difera, impreuna cu motivatia stiintifica privind eventualele diferente, 
daca este cazul. Tot in introducere pot fi evidentiate elementele de originalitate ale 
analizei, se poate face referire succinta la modul de investigare a problematicii 
cercetate. La final trebuie realizata o prezentare a structurii lucrarii stiintifice printr-
o succinta trecere in revista a continutului capitolelor urmatoare. 

4. Obiectivele trebuie clar precizate. De asemenea, trebuie precizat care este scopul 
general al analizei, inclusiv ipotezele de lucru, daca este cazul. Trebuie identificate 
si specificate obiectivele si sub-obiectivele care vor facilita realizarea scopului 
general al analizei si demonstrarea ipotezelor de lucru. Obiectivele trebuie sa fie 
masurabile, realiste si specifice temei de analiza. 

5. Metodologia cercetarii reprezinta partea principala a lucrarii/ analizei stiintifice. 
Aceasta poate consta in: dezvoltarea unei noi paradigme, a unui concept, a unui 
nou model de analiza aplicat in domeniul supus analizei sau dezvoltarea unui 
demers aplicativ nou, bazat pe o analiza consacrata, relevanta si consistenta 
aplicate pentru prima oara pe o baza de date astfel incat rezultatele sa fie 
relevante. Se prezinta demersul autorului privind cercetarea pe care o realizeaza, 
respectiv metode folosite, analize statistico-matematice, recomandari etc. Aceasta 
parte presupune stabilirea ipotezelor de cercetare, identificarea celor mai adecvate 
metode pentru testarea ipotezelor (analiza datelor, testari statistice, analiza de 
documente, studiu de caz, interviu, focus-grup, chestionar etc.), precum si 
justificarea alegerilor facute cu privire la metodele utilizate. Tot in aceasta sectiune 
pot fi facute precizari cu privire la sursa datelor, modul de colectare a datelor si 
limitele metodelor de cercetare alese. Metodele utilizate trebuie alese si aplicate 



 
 

 
 

corect. Trebuie precizata bibliografia pentru procedurile specifice si descrise 
optiunile facute in aceste proceduri, precum si orice adaptare personala a 
procedurii initiale. Se specifica pana la ce limite s-a ajuns in utilizarea procedurilor, 
precum si demersurile intreprinse pentru prelucrarea datelor. Se puncteaza 
fiabilitatea programului utilizat si se rezuma rezultatele acestui program. Se 
recomanda utilizarea de programe avansate, daca este cazul. Se recomanda 
totodata sa se aiba in vedere urmatoarele elemente: metodologia cercetarii 
specifica dezvoltarii unui model de analiza original si/ sau a unui demers aplicativ; 
modul de constituire a bazei de date (ce date se vor folosi in realizarea studiului 
de caz): datele din situatii ale entitatilor, indicatorii etc., date pe baza carora se 
poate face o analiza a unor metode etc.; analiza descriptiva a datelor si 
interpretarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii metodologiei propuse de catre 
autor; concluzii, comentarii, observatii si puncte de vedere cu privire la rezultatele 
studiului realizat. 

6. Rezultatele cifrice se prezinta  in text, in tabele si/ sau in reprezentari grafice. 
Trebuie descris pentru autoritatea contractanta ce reprezinta fiecare tabel si grafic. 
Nu este suficient sa se indice ca rezultatele obtinute se afla in tabelul x si in figura 
y. De asemenea, se precizeaza orice are impact asupra valabilitatii, completitudinii 
sau interpretarii rezultatelor cercetarii, acolo unde este posibil. Se va evita 
utilizarea excesiva a prescurtarilor, iar atunci cand acestea se folosesc, se va 
indica clar semnificatia acestora. 

7. Interpretarile au rolul de a clarifica semnificatia si implicatiile rezultatelor cercetarii. 
Acestea nu trebuie sa fie o dublare a inregistrarii rezultatelor cercetarii, ci o 
explicitare a semnificatiei acestora. Rezultatele trebuie comparate, corelate si 
comentate in raport cu descoperirile din studiile precedente din literatura de 
specialitate, daca este cazul.Abaterile si ratiunile plauzibile pentru acestea vor fi 
clar explicate de catre autor. 

8. Concluziile sintetizeaza rezultatele cercetarii si ale analizelor efectuate de catre 
autor. Concluziile trebuie sa fie relevante, sa vina ca urmare a analizelor realizate 
in lucrare si sa fie insotite de argumente pertinente. Fiecare concluzie a lucrarii se 
va prezenta succint intr-un scurt paragraf. In aceasta sectiune se face referire la 
originalitatea rezultatelor, aplicabilitatea rezultatelor. 

9. Referintele bibliografice vor contine resursele bibliografice folosite de autor in 
scopul realizarii lucrarii stiintifice. Acestea se prezinta ca o lista bibliografica a 
tuturor materialelor citate in text, aranjate in ordine alfabetica dupa numele primului 
autor. Se recomanda gruparea bibliografiei pe categorii de surse: literatura 
stiintifica (carti si articole stiintifice), website-uri, legislatie etc. 

10. Anexele pot contine tabele, grafice, listing-uri ale programelor, demonstratii mai 
elaborate ale unor formule folosite pe parcursul lucrarii, figuri, scheme, documente, 



 
 

 
 

imagini, harti etc. Materialele de baza pentru datele, rezultatele si comentariile 
cercetarii sunt prezentate in continutul principal al analizei. In anexe trebuie 
prezentate doar materialele de informare care nu sunt de prima importanta pentru 
analiza. De obicei, anexele sunt numerotate prin litere majuscule, prin titlul specific 
si prin inceput de pagina noua. Titlurile anexelor trebuie sa fie listate in Lista de la 
inceputul/sfarsitul lucrarii/operei stiintifice. Textul din anexe trebuie sa faca referire 
specifica la continutul acesteia si la corelatia acestui continut cu subiectul 
lucrarii/analizei.  

11. Lista abrevierilor si acronimelor contine, in format lista, fiecare abreviere/ acronim 
cu descrierea completa a denumirii acesteia/acestuia, in cazul in care acestea nu 
sunt explicitate in text. 

 
Evaluarea materialului stiintific: 
 
Evaluarea si receptia analizei va fi realizata analizand: 

ü Incadrarea in tema si continutul solicitat, respectiv Analiza standardelor si 
metodelor sistemului de formare in terapia intensiva Romania vs UE; 

ü Prezentarea si documentarea situtatiei existente la nivel national si european 
(minim 1 stat cu rezultate de referinta in terapia intensiva pediatrica si 
neonatala); 

ü Accesibilitatea datelor furnizate in contextul analizei pentru verificare a 
conformitatii si realitatii situatiei prezentate; 

ü Incadrarea in graficul de timp alocat realizarii activitatii 
ü Evidentierea pe parcursul lucrarii a capitolelor/ subcapitolelor/sectiunilor/ 

paragrafelor asa cum sunt solicitate 
ü Numerotarea corespunzatoare a tabelelor si graficelor; 
ü Descrierea corespunzatoare a continutului tabelelor si graficelor; 
ü Citarea corespunzatoare in text a surselor folosite si evidentierea acestora in 

lista bibliografica; 
ü Lista abrevierilor si acronimelor. 

 
A1.1-2) Servicii privind programele de formare – realizare 1 analiza 
standardelor și metodelor de evaluare a personalului medical din România vs 
UE, 
 
Continut solicitat 
Analiza standardelor si metodelor sistemului de evaluare profesionala / personala in 
terapia intensiva Romania vs UE va constitui un studiu stiintific fundamentat ce va 
trebui sa respecte standardele si sistemul de redactare specifice lucrarilor stiintifice. 
Tematica analizei trebuie sa acopere in mod prioritar: 



 
 

 
 

ü Cerintele generale privind evaluarea profesionala / personala in domeniul terapiei 
intensive la nivelul Romaniei; 

ü Cerintele generale privind evaluarea profesionala / personala in domeniul terapiei 
intensive la nivelul a minim 1 alt stat membru al Uniunii Europene considerat 
etalon in domeniu; 

ü Recomandari la nivel european/ asociatii europene/ societati europene privind 
organizarea procesului evaluarea profesionala / personala in domeniul terapiei 
intensive; 

ü Comparatie Romania – state membre UE; 
ü Concluzii si recomandari privind implementarea unui sistem de evaluarea 

profesionala / personala in terapie intensiva de performanta; 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte de redactare 
1. Lucrarea sau analiza stiintifica va fi structurata pe mai multe sectiuni. Sectiunile 

importante pot incepe pe o pagina noua. In general, lucrarea sau analiza stiintifica 
va include capitole /subcapitole/ sectiuni/ paragrafe, de tipul: coperta interioara sau 
prima pagina a lucrarii/ analizei stiintifice; cuprinsul; introducerea; obiectivele 
cercetarii; metodologia cercetarii; rezultatele; interpretarile; concluziile si 
recomandarile; referintele bibliografice; anexele; lista abrevierilor si acronimelor; 
lista anexelor etc. 

2. Cuprinsul  lucrarii/ analizei stiintifice contine, in format lista, fiecare capitol, 
subcapitol, in ordinea in care acestea apar in lucrare impreuna cu numerotarea cu 
cifre arabe aferenta si cu numarul paginii de inceput a fiecarui capitol/subcapitol. 

3. Introducerea  fixeaza cadrul stiintific al temei cercetate, respectiv Analiza 
standardelor si metodelor sistemului de evaluare in terapia intensiva Romania vs 
UE : importanta temei cercetate, definirea clara a scopului cercetarii si a 
obiectivelor cercetarii, in conformitate cu cele inscrise in specificatia tehnica, 
rezultatele preconizate si relevanta. In aceasta sectiune autorul/autorii face 
precizari cu privire la: ipotezele analitice de la care a pornit, obiectivele de 
cercetare pe care si le-a propus, principalele aspecte metodologice si structurale 
aferente analizei sau alte aspecte relevante. Introducerea trebuie sa raspunda la 
urmatoarele intrebari: care este problema studiata, de ce este importanta si pentru 
cine prezinta interes? In cadrul introducerii se prezinta, de asemenea, rezultatele 
asupra carora exista deja un consens in literatura de specialitate, daca este cazul. 
Foarte importanta este prezentarea in introducere a modului in care se raporteaza 
propriile rezultate la cele obtinute in alte studii de specialitate: daca sunt conforme 
sau daca difera, impreuna cu motivatia stiintifica privind eventualele diferente, 
daca este cazul. Tot in introducere pot fi evidentiate elementele de originalitate ale 
analizei, se poate face referire succinta la modul de investigare a problematicii 



 
 

 
 

cercetate. La final trebuie realizata o prezentare a structurii lucrarii stiintifice printr-
o succinta trecere in revista a continutului capitolelor urmatoare. 

4. Obiectivele trebuie clar precizate. De asemenea, trebuie precizat care este scopul 
general al analizei, inclusiv ipotezele de lucru, daca este cazul. Trebuie identificate 
si specificate obiectivele si sub-obiectivele care vor facilita realizarea scopului 
general al analizei si demonstrarea ipotezelor de lucru. Obiectivele trebuie sa fie 
masurabile, realiste si specifice temei de analiza. 

5. Metodologia cercetarii reprezinta partea principala a lucrarii/ analizei stiintifice. 
Aceasta poate consta in: dezvoltarea unei noi paradigme, a unui concept, a unui 
nou model de analiza aplicat in domeniul supus analizei sau dezvoltarea unui 
demers aplicativ nou, bazat pe o analiza consacrata, relevanta si consistenta 
aplicate pentru prima oara pe o baza de date astfel incat rezultatele sa fie 
relevante. Se prezinta demersul autorului privind cercetarea pe care o realizeaza, 
respectiv metode folosite, analize statistico-matematice, recomandari etc. Aceasta 
parte presupune stabilirea ipotezelor de cercetare, identificarea celor mai adecvate 
metode pentru testarea ipotezelor (analiza datelor, testari statistice, analiza de 
documente, studiu de caz, interviu, focus-grup, chestionar etc.), precum si 
justificarea alegerilor facute cu privire la metodele utilizate. Tot in aceasta sectiune 
pot fi facute precizari cu privire la sursa datelor, modul de colectare a datelor si 
limitele metodelor de cercetare alese. Metodele utilizate trebuie alese si aplicate 
corect. Trebuie precizata bibliografia pentru procedurile specifice si descrise 
optiunile facute in aceste proceduri, precum si orice adaptare personala a 
procedurii initiale. Se specifica pana la ce limite s-a ajuns in utilizarea procedurilor, 
precum si demersurile intreprinse pentru prelucrarea datelor. Se puncteaza 
fiabilitatea programului utilizat si se rezuma rezultatele acestui program. Se 
recomanda utilizarea de programe avansate, daca este cazul. Se recomanda 
totodata sa se aiba in vedere urmatoarele elemente: metodologia cercetarii 
specifica dezvoltarii unui model de analiza original si/ sau a unui demers aplicativ; 
modul de constituire a bazei de date (ce date se vor folosi in realizarea studiului 
de caz): datele din situatii ale entitatilor, indicatorii etc., date pe baza carora se 
poate face o analiza a unor metode etc.; analiza descriptiva a datelor si 
interpretarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii metodologiei propuse de catre 
autor; concluzii, comentarii, observatii si puncte de vedere cu privire la rezultatele 
studiului realizat. 

6. Rezultatele cifrice se prezinta  in text, in tabele si/ sau in reprezentari grafice. 
Trebuie descris pentru autoritatea contractanta ce reprezinta fiecare tabel si grafic. 
Nu este suficient sa se indice ca rezultatele obtinute se afla in tabelul x si in figura 
y. De asemenea, se precizeaza orice are impact asupra valabilitatii, completitudinii 
sau interpretarii rezultatelor cercetarii, acolo unde este posibil. Se va evita 



 
 

 
 

utilizarea excesiva a prescurtarilor, iar atunci cand acestea se folosesc, se va 
indica clar semnificatia acestora. 

7. Interpretarile au rolul de a clarifica semnificatia si implicatiile rezultatelor cercetarii. 
Acestea nu trebuie sa fie o dublare a inregistrarii rezultatelor cercetarii, ci o 
explicitare a semnificatiei acestora. Rezultatele trebuie comparate, corelate si 
comentate in raport cu descoperirile din studiile precedente din literatura de 
specialitate, daca este cazul.  Abaterile si ratiunile plauzibile pentru acestea vor fi 
clar explicate de catre autor. 

8. Concluziile sintetizeaza rezultatele cercetarii si ale analizelor efectuate de catre 
autor. Concluziile trebuie sa fie relevante, sa vina ca urmare a analizelor realizate 
in lucrare si sa fie insotite de argumente pertinente. Fiecare concluzie a lucrarii se 
va prezenta succint intr-un scurt paragraf. In aceasta sectiune se face referire la 
originalitatea rezultatelor, aplicabilitatea rezultatelor. 

9. Referintele bibliografice vor contine resursele bibliografice folosite de autor in 
scopul realizarii lucrarii stiintifice. Acestea se prezinta ca o lista bibliografica a 
tuturor materialelor citate in text, aranjate in ordine alfabetica dupa numele primului 
autor. Se recomanda gruparea bibliografiei pe categorii de surse: literatura 
stiintifica (carti si articole stiintifice), website-uri, legislatie etc. 

10. Anexele pot contine tabele, grafice, listing-uri ale programelor, demonstratii mai 
elaborate ale unor formule folosite pe parcursul lucrarii, figuri, scheme, documente, 
imagini, harti etc. Materialele de baza pentru datele, rezultatele si comentariile 
cercetarii sunt prezentate in continutul principal al analizei. In anexe trebuie 
prezentate doar materialele de informare care nu sunt de prima importanta pentru 
analiza. De obicei, anexele sunt numerotate prin litere majuscule, prin titlul specific 
si prin inceput de pagina noua. Titlurile anexelor trebuie sa fie listate in Lista de la 
inceputul/sfarsitul lucrarii/operei stiintifice. Textul din anexe trebuie sa faca referire 
specifica la continutul acesteia si la corelatia acestui continut cu subiectul 
lucrarii/analizei.  

11. Lista abrevierilor si acronimelor contine, in format lista, fiecare abreviere/ acronim 
cu descrierea completa a denumirii acesteia/acestuia, in cazul in care acestea nu 
sunt explicitate in text. 

 
Evaluarea materialului stiintific: 
Evaluarea si receptia lucrarii va fi realizata analizand: 

ü Incadrarea in tema solicitata, respectiv Analiza standardelor si metodelor de 
evaluare ale personalului medical din Romania vs UE; 

ü Prezentarea si documentarea situtatiei existente la nivel national si european 
(minim 1 stat cu rezultate de referinta in terapia intensiva pediatrica si 
neonatala); 



 
 

 
 

ü Accesibilitatea datelor furnizate in contextul analizei pentru verificare a 
conformitatii si realitatii situatiei prezentate; 

ü Incararea in graficul de timp alocat realizarii activitatii 
ü Evidentierea pe parcursul lucrarii a capitolelor/subcapitolelor /sectiunilor/ 

paragrafelor asa cum sunt solicitate 
ü Numerotarea corespunzatoare a tabelelor si graficelor; 
ü Descrierea corespunzatoare a continutului tabelelor si graficelor; 
ü Citarea corespunzatoare in text a surselor folosite si evidentierea acestora in 

lista bibliografica; 
ü Lista abrevierilor si acronimelor. 

 
A1.2 TESTAREA, PILOTAREA METODELOR DE EVALUARE SI FORMARE 
PROPUSE IN ACORD CU PRACTICA EUROPEANA 
 
A1.2) Servicii privind programele de formare – aplicarea a 40 de teste pilot ale 
metodelor de evaluare a personalului medical (medici) și generarea a 40 de 
profile de evaluare 
 
Continut: 
In conformitate cu recomandarile si concluziile structurate ale studiului integrat privind 
standardele de formare si evaluare a personalului medical Romania vs UE 
ofertantul/operatorul economic va propune o metodologie de formare/evaluare a 
medicilor din terapia intensiva pediatrica si neonatala. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice: 
Serviciul solicitat face referire la selectarea unui esantion pilot, reprezentativ de minim 
40 de medici din domeniul pediatrie, neonatologie, anestezie, terapie intensiva sau 
specialitati conexe cu ajutorul caruia va fi testata metoda de evaluare 
profesionala/personala propusa. 
 
Obiectivul acestei etape este de a  culege date care sa fie utilizate in procesul de 
validare a solutiei  de evaluare propusa. Operatorul economic va identifica, selecta 
esantionul reprezentativ si va aplica pentru pilotare instrumentele de evaluare 
psihoaptitudinala propuse fiecarui medic din esantionul selectat. Datele vor fi culese 
intr-una sau mai multe intalniri cu medicii participanti din lotul pilot. Personalul 
nominalizat de operatorul economic va comunica participantilor obiectivul sesiunii de 
evaluare. Acestora li se va prezenta pe scurt fiecare instrument cat si instructajul 
aferent. 
 
Operatorul economic va propune si utiliza instrumente de evaluare recunoscute la 
nivel national sau la nivel international dar care au fost aplicate si traduse in limba 



 
 

 
 

romana, a caror validitate este acordata de producator sau distribuitor prin aplicarea 
pe un esantion relevant de indivizi in Romania. Pentru asigurarea calitatii 
instrumentelor propuse si utilizate, se solicita operatorului economic prezentarea 
inclusiv a listei autorilor pentru fiecare instrument propus.  
 
Instrumentele de evaluare pilotate, vor fi aplicate individual fiecarui medic identificat 
utilizand standardele specifice de testare aprobate de producator, distribuitor de 
licenta. 
 
Tinand cont de ghidurile de buna practica existenta la nivel international, studiile 
realizate si publicate in domeniul formarii si evaluarii personalului medical, autoritatea 
contractanta solicita ca instrumentele propuse de operatorul economic sa aiba 
capacitatea de a evalua minim urmatoarele aspecte esentiale: 

1. Relatiile profesionale 
2. Echilibrul Slujba – Viata personala 
3. Dorinta de invatare 
4. Preferinta pentru dificultate 
5. Independenta 
6. Empatia 
7. Responsabilitatea sociala 
8. Relationarea interpersonala 
9. Fixarea scopului 
10. Controlul impulsurilor 
11. Autocontrolul si autodisciplina 
12. Bunastarea psihica 
13. Angajamentul angajatorului fata de angajat 
14. Angajamentul angajatului fata de angajator 
15. Perseverenta 
16. Dominanta 
17. Angajamentul 
18. Siguranta succesului 
19. Optimismul 
20. Mandria perfomantei 
21. Respectul de sine 
22. Supraincarcarea 
23. Siguranta slujbei 
24. Asertivitatea 
25. Toleranta la stres 
26. Orientarea spre status 
27. Orientarea spre competitie 
28. Constiinta de sine emotionala 
29. Testarea realitatii 
30. Flexibilitatea 



 
 

 
 

 
Ulterior completarii instrumentelor de evaluare de catre medicii din lotul pilot, 
operatorul economic va furniza, intr-un termen de maxim 3 de zile calendaristice, 
rapoarte de evaluare personalizate aferente fiecarui instrument aplicat pentru fiecare 
medic.    
 
Rapoartele de evaluare personalizate livrate de operatorul economic trebuie sa 
contina la nivel minimal urmatoarele informatii: 

ü Numele sau codul de anonimizare al persoanei evaluate 
ü Data aplicarii 
ü Scopul instrumentului 
ü Utilizarea sau aplicarea instrumentului 
ü Informatii detaliate sau raport detaliat 
ü Grafice / scoruri utlizate 
ü Scalele si scorurile aferente obtinute  
ü Explicatii sau detalii de interpretare a scorurilor obtinute 
ü Raspunsurile la itemi date de persoana evaluata 
ü Date statistice generale 

 
Este solicitat ca in cadrul propunerii tehnice operatorul economic sa prezinte modelul 
standard de raport de evaluare ce va fi utilizat in cadrul pilotarii pentru pentru fiecare 
dintre instrumentele propuse. 
 
A1.3 VALIDAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE SI FORMARE 
PROFESIONALA IN TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA 
 
A1.3) Servicii privind programele de formare – validarea metodologiei de 
evaluare și formare profesională în terapie intensivă pediatrică și neonatală 
 
Continut: 
In conformitate cu recomandarile si concluziile structurate ale Studiului integrat 
privind standardele de formare si evaluare a personalului medical Romania vs UE 
ofertantul/operatorul economic va realiza validarea metodologiei de evaluare si 
formare ce a fost utilizata si testata in etapa anterioara. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice: 
Operatorul economic va urmari aspectele centrale ale unei evaluari ce se incadreaza 
in bunele practici profesionale din domeniul evaluarii de personal. Prin urmare, 
personalul nominalizat de operatorul economic va studia in ce masura procesul de 
evaluare decurge intr-o maniera adecvata. Se va evalua in ce masura medicii 
participanti inteleg obiectivul acestui demers. Acestia vor fi informati de faptul ca 
obiectivul are in vedere dezvoltarea lor profesionala si li se va explica faptul ca prin 
identificarea unor aspecte si caracteristici ce reflecta performanta lor contextuala se 
pot pune bazele unor sisteme de dezvoltare a acelor caracteristici ce ar putea fi 
imbunatatite.  



 
 

 
 

 
Personalul nominalizat de operatorul economic va trebui sa analizeze in ce masura 
participantii inteleg continutul instrumentelor si interactioneaza intr-o maniera 
adecvata cu instrumentele: va fi studiat gradul in care participantii inteleg instructajul 
aferent fiecarui instrument, inteleg si utilizeaza variantele de raspuns ale fiecarui 
instrument. Se va urmari in ce masura participantii au o stare de dispozitie adecvata 
unei sesiuni de evaluare.  
Operatorul economic, prin personalul nominalizat va cere feedback din partea 
participantilor cu privire la maniera in care a decurs procesul de evaluare, atunci cand 
este cazul. Toate aceste date colectate vor fi analizate cu scopul de a valida solutia 
de evaluare. In cazul in care se constata ca evaluarea pilot a medicilor nu deviaza de 
la standardele de buna practica, solutia de evaluare va fi validata de operatorul 
economic.  
Propunerea de solutie valida va fi transmisa autoritatii contractante, echipei de 
management a proiectului pentru avizare si acceptare in directia aplicarii la nivelul 
grupului tinta al proiectului. 
 
A1.4 DERULAREA MODULULUI NATIONAL DE FORMARE IN TERAPIE 
INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA 
 
A1.4-1) Seminarii de formare - organizarea a 22 seminarii de formare teoretică 
la nivel național 
 
Continut 
In acord cu Metodologia de formare si Metodologia de evaluare propuse si validate, 
operatorul economic va organiza 22 de seminarii de formare pentru grupe de 
aproximativ 20-25 de medici participanti din grupul tinta. La fiecare seminar vor 
participa si aproximativ 3 persoane din echipa de implementare a proiectului din 
partea autoritatii contractante. 
In total, la nivelul celor 22 de seminarii vor participa 450 de medici din grupul tinta, cu 
o distributie de 405 medici din grupul tinta din regiunile S, SV, SE, N, NE, NV, C si 
respectiv 45 medici din grupul tinta din regiunea B-If. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice: 
Operatorul economic va asigura realizarea a 22 de seminarii de formare in terapie 
intensiva neonatala si pediatrica in cadrul carora va asigura prezentare de continut 
teoretic prin expertii nominalizati (impreuna cu medici - experti specializati din echipa 
de implementare a proiectului din cadrul autoritatii contractante) cat si serviciile 
suport necesare desfasurarii seminariilor, concretizate in: cazare (2*nopti pentru 
fiecare participant si membru al echipei  de implementare a proiectului, in regim 
single), masa (2*coffe break,  2*pranz, 2*cina pentru fiecare partipant si membru al 
echipei  de implementare a proiectului), diplome de paticipare si materiale 
personalizate, sala de curs si echipamentele necesare derularii seminariilor.  



 
 

 
 

Specificatii minimale ale serviciilor solicitate: 
    

A. Sustinere curs teoretic prin expertii propusi impreuna cu medicii - experti 
specializati din echipa de implementare a proiectului din cadrul autoritatii 
contractante. Tematica vizata in cadrul cursurilor teoretice: 

ü Aspecte introductive in terapia intensiva neonatala si pediatrica; 
ü Ventilatia mecanica la nou-nascut si copil; 
ü Reanimarea neonatala si pediatrica; 
ü Medicatia utilizata in reanimarea neonatala si pediatrica; 
ü Managementul fluidelor la nou-nascut si copil; 
ü Si/sau alte teme considerate relevante pentru terapia intensiva 

pediatrica si neonatala. 
B. Locatii si durate de desfasurare: 

Locatiile de desfasurare a seminariilor vor fi asigurate de catre Prestator / ofertant, 
astfel:  

- Municipiul Bucuresti – pentru regiunile B-If si S – 4 seminarii,  
- Municipiul Brasov si/sau locatii din judetul Brasov – pentru regiunea Centru – 

3 seminarii, 
- Municipiul Iasi si/sau locatii din judetul Iasi – pentru regiunea NE – 3 seminarii, 
- Municipiul Constanta si/sau locatii din judetul Constanta – pentru regiunea SE 

– 3 seminarii, 
- Municipiul Cluj-Napoca si/sau locatii din judetul Cluj – pentru regiunea NV – 3 

seminarii, 
- Municipiul Timisoara si/sau locatii din judetul Timis – pentru regiunea V – 3 

seminarii, 
- Municipiul Craiova si/sau locatii din judetul Dolj – pentru regiunea SV – 3 

seminarii, 
- Sau alte locatii necesare optimei implementari a activitatilor la nivel regional in 

functie de necesitatea autoritatii contractante cu notificare prealabila a 
operatorului economic cu minim 10 zile lucratoare anterior desfasurarii 
seminarului, 

in cadrul unor unitati hoteliere de minim 3 stele in zona accesibila mijloacelor de 
transport public sau transport privat ce dispun de sala de conferinta dotata cu 
echipamentele necesare optimei desfasurari a seminariilor. 
 
Durata de desfasurare a fiecarui seminar de formare este de minim 12 ore pe 
parcursul a maxim 3 zile, incluzand doua nopti de cazare. 
 
Sala de conferinta pusa la dispozitie pentru fiecare seminar va avea o capacitate 
minima de 25 de locuri organizata in format teatru dispunand de: masa de prezidiu, 
videoproiector; ecran de proiectie; conexiune la internet; climatizare; lumina 



 
 

 
 

naturala/artificiala si va respecta normele de siguranta prevazute de legislatia in 
vigoare. 
 

C. Numar de participanti 
Fiecare seminar de formare se va adresa unui numar de aproximativ 20-25 de medici 
la care se adauga in medie 3 persoane din echipa de implementare.  
 

D. Alte servicii solicitate a fi asigurate 
- 2 * Coffe break pentru fiecare participant si membru al echipei de 

implementare ce va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa plata si minerala, 
sucuri naturale, neacidulate si diverse produse de patiserie dulce si sarata; 

- 2 * Masa de pranz pentru fiecare participant si membru al echipei de 
implementare ce va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa plata si minerala, 
sucuri naturale, neacidulate, fel principal continand carne de pui, porc sau 
peste, garnituri de legume si desert. 

- 2 * Cina pentru fiecare participant si membru al echipei de implementare ce 
va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa plata si minerala, sucuri naturale, 
neacidulate, fel principal continand carne de pui, porc sau peste, garnituri de 
legume si desert. 

- 2 nopti de cazare in regim single cu mic dejun inclus pentru fiecare dintre 
participantii din grupul tinta si membri ai echipei de implementare; 

- Asistenta pentru inregistrarea participantilor, liste de prezenta, fotografii ale 
evenimentului; 

- Diploma de participare la seminar, personalizata conform Manualului de 
Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, 
pentru fiecare membru al grupului tinta participant; 

- Stick USB de capacitate minima 32GB, interfata minim USB 2.0, personalizat 
conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 
2014-2020 in Romania, pentru fiecare membru al grupului tinta participant; 

- Pix personalizat conform Manualului de Identitate Vizuala pentru 
Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, pentru fiecare membru al 
grupului tinta participant; 

- Mapa A4 cu buzunar policromie personalizata conform Manualului de 
Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, 
pentru fiecare membru al grupului tinta participant; 

- Geanta documente cu maner si curea de umar din microfibra, poliester sau 
echivalent, personalizata conform Manualului de Identitate Vizuala pentru 
Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, pentru fiecare membru al 
grupului tinta participant; 



 
 

 
 

- Posibilitatea decontarii cheltuielilor de transport pentru fiecare participant din 
grupul tinta care efectueaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala 
in maximul contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea 
mai scurta de la locul de munca pana la locatia seminarului de formare si retur, 
in baza solicitarii scrise a acestuia si prezentarii de documente justificative, 
doar pentru persoanele pentru care distanta dintre localitatea unde isi au locul 
de munca si locatia de desfasurare a seminarului este mai mare de 5 km.  
 

Locatia exacta de desfasurare va fi notificata de Autoritatea Contractanta 
Prestatorului cu minim 10 zile lucratoare inainte de data desfasurarii fiecarui seminar, 
pentru asigurarea disponibilitatii locatiei si conditiilor conform celor solicitate. 
 Se solicita ca in cadrul propunerii tehnice operatorul economic sa prezinte o 
lista a unitatilor hoteliere propuse pentru fiecare dintre locatiile necesare. 
 
La sfarsitul fiecarui seminar de formare operatorul economic va intocmi un raport de 
seminar care va include minim urmatoarele categorii de informatii: 

ü Data si locatia desfasurarii seminarului 
ü Numarul de participanti – grup tinta 
ü Persoane participante din echipa de proiect a autoritatii contractante 
ü Persoane participante din echipa operatorului economic 
ü Documentare fotografica a seminarului 

Raportul va fi semnat de echipa nominalizata de operatorul economic si, dupa caz, 
va fi avizat pentru conformitate de persoanele din echipa de implementare a autoritatii 
contractante care au participat la seminar.Raportul va fi insotit de liste de prezenta 
ale participantilor continand nume, prenume, CNP si semnatura. 
 
A1.4-2) Servicii de formare profesională în domeniul medical – prin 
experimentare/ exemplificare practică pe echipamente de simulare medicală 
modul național pentru 450 de medici participanți din grupul țintă  
 
Continut: 
Imbunatatirea competentelor practice ale celor 450 de medici din grupul tinta al 
proiectului prin utilizarea de echipamente de simulare medicala. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice: 
Operatorul economic, prin prestarea serviciilor de formare profesionala in domeniul 
medical – prin experimentare/exemplificare practica pe echipamente de simulare 
medicala, trebuie sa asigure posibilitatea imbunatatirii competentelor practice celor 
450 de medici din grupul tinta al proiectului. 
Operatorul economic va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante, in 
vederea imbunatatirii competentelor practice medicale ale tuturor medicilor 
participanti din grupul tinta al proiectului, echipamente de simulare medicala 
destinate urmatoarelor proceduri: 
 



 
 

 
 

A. PREMATUR: 
A.1. exemplificare practica prin simulare - intubatie endotraheala la prematur; 
A.2. exemplificare practica prin simulare - manevra Sellick; 
A.3. exemplificare practica prin simulare - insertie tub nazo-gastric/oro-gastric; 
A.4. exemplificare practica prin simulare - acces vascular ombilical arterial si venos; 
A.5. exemplificare practica prin simulare - auscultatie zgomote cardiace; 
A.6. exemplificare practica prin simulare - auscultatie zgomote pulmonare; 
A.7. exemplificare practica prin simulare - acces vascular vena safena; 
A.8. exemplificare practica prin simulare - acces vascular vene dorsale mana; 

B. NOU-NASCUT: 
B.1. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vena frontala si temporala 
a scalpului; 
B.2. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vena jugulara; 
B.3. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vena basilica; 
B.4. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vene superficiale mana; 
B.5. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vena safena; 
B.6. exemplificare practica prin simulare – acces vascular vena ombilicala; 
B.7. exemplificare practica prin simulare – proceduri de resuscitare cardiopulmonara 
la nou-nascuti; 

C. SUGAR / COPIL: 
C.1. exemplificare practica prin simulare – proceduri de prim ajutor si resuscitare 
cardiopulmonara la sugar cu evaluarea rezultatelor in timp real prin masurarea 
adancimii compresiilor, frecventa compresiilor, eliberarea pieptului, numar de 
compresii, pozitionarea mainilor in procesul resuscitare inclusiv prin acordarea de 
scoruri si sugestii de imbunatatire; 
C.2. exemplificare practica prin simulare – intubatie endotraheala la copil; 
C.3. exemplificare practica prin simulare – intubatie nazotraheala la copil; 
C.4. exemplificare practica prin simulare – intubatie digitala; 
C.5. exemplificare practica prin simulare – insertie canule orofaringiene; 
C.6. exemplificare practica prin simulare – insertie canule nazofaringiene; 
C.7. exemplificare practica prin simulare – infuzie intraosoasa tibiala; 
C.8. exemplificare practica prin simulare – auscultatie cardiaca cu identificare 
stenoza aortica, murmur diastolic, murmur sistolic, prolaps de valva mitrala, defect 
septal ventricular, defect septal atrial, stenoza pulmonara la copil; 
C.9. exemplificare practica prin simulare – auscultatie pulmonara cu identificare 
frictiune pleurala, ronhusuri, pneumonie, stridor; 
C.10. exemplificare practica prin simulare – auscultatie abdominala cu identificare 
zgomote normale si anormale, zgomote fetale; 
 



 
 

 
 

 Operatorul economic trebuie sa puna la dispozitie echipamentele de simulare 
medicala care sa permita realizarea tuturor exemplificarilor practice pentru prematur, 
nou-nascut si copil detaliate la lit. A, B si C.  
 Ofertantul va trebui sa prezinte lista echipamentelor de simulare medicala 
propuse pe care se vor realiza procedurile si exemplificarile de mai sus, inclusiv 
detalierea specificatiilor tehnice care sa permita identificarea functiilor care asigura 
realizarea procedurilor mentionate. 
 Pentru facilitarea accesului cursantilor si optimizarea parcursului educational, in 
corelatie cu frecventa si incidenta cazuisticii constatata la nivel national, este necesar 
ca lista de echipamente sa contina: 

- Minim 1 echipament simulare dedicat procedurilor pentru prematur; 
- Minim 4 echipamente simulare dedicate procedurilor pentru nou-nascut; 
- Minim 4 echipamente simulare dedicate procedurilor pentru copil. 

 
 Pentru categoria de pacient nou-nascut echipamentele pot fi identice sau 
diferite dar prin cumularea specificatiilor tehnice si functiilor trebuie sa acopere 
intreaga gama de proceduri solicitata la punctul B. 
 Pentru categoria de pacient copil echipamentele pot fi identice sau diferite dar 
prin cumularea specificatiilor tehnice si functiilor trebuie sa acopere intreaga gama 
de proceduri solicitata la punctul C. 
 Operatorul economic va trebui sa asigure toate materialele consumabile 
necesare echipamentelor de simulare medicala pentru desfasurarea sesiunilor de 
simulare in cele mai bune conditii. 
 Operatorul economic va nominaliza echipa de experti necesari pentru realizarea 
activitatilor in cele mai bune conditii.  Cel putin unul dintre expertii de cercetare si 
formare in terapia intensiva pediatrica sau neonatala alaturi de experti ai autoritatii 
contractante vor asigura derularea procesului formativ, exemplificand, indrumand si 
supervizand derularea exercitiilor de simulare.  
 Operatorul economic va organiza sesiunile de simulare conform metodologiei 
proprii aprobata de Autoritatea Contractanta cu obligatia raportarii tuturor etapelor 
parcurse de cursanti, prin prezentarea de documente  doveditoare purtand 
semnatura participantilor pentru procedurile si exemplificarile realizate. 
Operatorul economic va asigura documentarea fotografica a tuturor sesiunilor de 
simulare. 
 
La sfarsitul fiecarei sesiuni de simulare operatorul economic va intocmi un raport de 
sesiune de simulare care va include minim urmatoarele categorii de informatii: 

ü Data si locatia desfasurarii sesiunii 
ü Numarul de participanti – grup tinta 
ü Persoane participante din echipa de proiect a autoritatii contractante 
ü Persoane participante din echipa de formatori a operatorului economic 
ü Lista echipamentelor de simulare folosite 
ü Lista exemplificarilor practice realizate pe echipamentele de simulare 
ü Documentare fotografica a sesiunii 



 
 

 
 

Raportul va fi semnat de echipa nominalizata de operatorul economic si, dupa caz, 
va fi avizat pentru conformitate de persoanele din echipa de implementare a autoritatii 
contractante care au participat la sesiune.Raportul va fi insotit de liste de prezenta 
ale participantilor continand nume, prenume, CNP si semnatura si de rapoarte de 
exemplificare practica ale fiecarui participant care sa confirme realizarea activitatilor 
solicitate.  
 
A1.4-3) Servicii de perfecționare personală – prin evaluarea performanței celor 
450 de medici participanți din grupul țintă  
 
Continut 
Evaluarea performantei personalului medical (450 de medici din grupul tinta al 
proiectului) ce se doreste a fi realizata in scopul dezvoltarii profesionale dar si in scop 
administrativ, cu aplicabilitate in sensul imbunatatirii sistemelor de evaluare la nivelul 
institutiilor publice medicale ce sunt angajatorii medicilor din grupul tinta. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice 
Pentru imbunatatirea procesului formativ al medicilor pediatri si neonatologi este utila 
evaluarea performantei contextuale. In acest sens autoritatea contractanta solicita 
identificarea caracteristicilor, competentelor, abilitatilor medicilor ce determina 
performanta lor contextuala. La nivel international urmatoarele aspecte sunt 
considerate elemente constitutive ale performantei contextuale in domeniul medical:  

ü Responsabilitate – Locul de munca  necesita responsabilitate si incredere fata 
de indeplinirea obligatiilor; 

ü Atentie la detalii – Locul de munca necesita atentie la detalii in completarea 
sarcinilor de lucru; 

ü Preocuparea fata de ceilalti – Locul de munca presupune sensibilitate la 
nevoile si sentimentele altora; 

ü Toleranta la stres – Locul de munca necesita acceptarea criticii si tratarea cu 
calm si eficienta a situatiilor de stres ridicate; 

ü Adaptabilitate / Flexibilitate – Locul de munca presupune a fi deschis 
schimbarii (pozitive sau negative); 

ü Cooperarea – Locul de munca presupune a fi placut de ceilalti colegi si 
manifestarea unei atitudini cooperative; 

ü Orientare sociala – Locul de munca presupune preferinta de a lucra si a fi 
conectat cu ceilalti colegi; 

ü Actualizarea si utilizarea cunostintelor relevante - Mentinerea actuala a 
cunostintelor tehnice si aplicarea noilor cunostinte la locul de munca; 

ü Organizarea, planificarea si prioritizarea activitatii de munca - Dezvoltarea 
unor obiective si planuri de prioritizare, organizare si realizare a muncii; 

ü Formarea altor profesionisti - Identificarea nevoilor educationale ale altora, 
dezvoltarea de programe de dezvoltare profesionala pentru altii. 

 
In acord cu metoda de evaluare testata si validata anterior in cadrul activitatilor A1.2 
si respectiv A1.3, operatorul economic va trebui sa aplice sistemul de evaluare a 



 
 

 
 

personalui medical (450 medici din grupul tinta) ce are la baza performanta 
contextuala utilizand instrumente de evaluare standardizate. 
 
Operatorul economic va propune si utiliza instrumente de evaluare recunoscute la 
nivel national sau la nivel international dar care au fost aplicate si traduse in limba 
romana, a caror validitate este acordata de producator sau distribuitor prin aplicarea 
pe un esantion relevant de indivizi in Romania. Pentru asigurarea calitatii 
instrumentelor propuse si utilizate se solicita operatorului economic prezentarea 
inclusiv a listei autorilor pentru fiecare instrument propus.  
Tinand cont de ghidurile de buna practica existenta la nivel international, studiile 
realizate si publicate in domeniul formarii si evaluarii personalului medical, autoritatea 
contractanta solicita ca instrumentele propuse de operatorul economic sa aiba 
capacitatea de a evalua minim urmatoarele aspecte esentiale: 

1. Relatiile profesionale 
2. Echilibrul Slujba – Viata personala 
3. Dorinta de invatare 
4. Preferinta pentru dificultate 
5. Independenta 
6. Empatia 
7. Responsabilitatea sociala 
8. Relationarea interpersonala 
9. Fixarea scopului 
10. Controlul impulsurilor 
11. Autocontrolul si autodisciplina 
12. Bunastarea psihica 
13. Angajamentul angajatorului fata de angajat 
14. Angajamentul angajatului fata de angajator 
15. Perseverenta 
16. Dominanta 
17. Angajamentul 
18. Siguranta succesului 
19. Optimismul 
20. Mandria perfomantei 
21. Respectul de sine 
22. Supraincarcarea 
23. Siguranta slujbei 
24. Asertivitatea 
25. Toleranta la stres 
26. Orientarea spre status 
27. Orientarea spre competitie 
28. Constiinta de sine emotionala 
29. Testarea realitatii 
30. Flexibilitatea 

 



 
 

 
 

Evaluarea atributelor personale ale celor 450 de medici din grupul tinta conform 
aspectelor / itemilor minimali indicati anterior trebuie sa fie realizata prin aplicarea 
unuia sau mai multor teste de evaluare. In mod cumulativ, testele propuse, validate 
si aplicate vor trebui sa includa evaluarea tuturor aspectelor esentiale vizate in 
procesul de evaluare.  
In cadrul seminariilor de formare operatorul economic va realiza o sesiune distincta 
de evaluare a medicilor participanti utilizand unul sau mai multe instrumente de 
evaluare care sa acopere toate cele 30 aspecte necesar a fi evaluate. Anterior 
aplicarii instrumentelor psihometrice, personalul nominalizat de operatorul economic 
va realiza o informare, constientizare a beneficiilor aplicarii, a utilitatii acestora 
precum si modalitatea de aplicare si de livrare a rezultatelor. 
Evaluarea efectiva va fi realizata prin aplicarea fiecarui instrument de evaluare in 
format printat sau format electronic (caz in care este necesara prezenta unui 
document cu semnatura participantului prin care se atesta completarea de catre 
persoana vizata) catre fiecare dintre cei 450 de medici din grupul tinta al proiectului. 
Practic fiecare medic va beneficia de serviciile personale de evaluare a performantei 
prin completarea instrumentelor de evaluare si primirea raportului sau rapoartelor de 
evaluare. 
Ulterior completarii instrumentelor de evaluare de catre membrii grupului tinta, 
operatorul economic va furniza, intr-un termen de maxim 3 zile calendaristice, 
rapoarte de evaluare personalizate aferente fiecarui instrument aplicat pentru fiecare 
medic.    
 
Rapoartele de evaluare personalizate livrate de operatorul economic trebuie sa 
contina la nivel minimal urmatoarele informatii: 

ü Numele persoanei evaluate 
ü Data aplicarii 
ü Scopul instrumentului 
ü Utilizarea instrumentului 
ü Grafice sau scoruri utlizate 
ü Scalele si scorurile aferente obtinute cu explicatii 
ü Raspunsurile la itemi date de persoana evaluata 
ü Date statistice generale 

 
Operatorul economic va realiza si raporta aferent serviciilor de perfectionare 
personala – prin evaluarea performantei medicilor participanti per total un numar 
minim 13.500 de evaluari de itemi / caracteristici / abilitati aferente persoanelor din 
grupul tinta al proiectului.   
 
A1.5 DERULAREA MODULULUI AVANSAT DE FORMARE IN TERAPIE 
INTENSIVA PEDIATRICA SI NEONATALA 

 
A1.5-1) Seminarii de formare - organizarea a 4 seminarii de formare avansată în 
terapie intensivă (workshop) pentru grupe de aproximativ 40 de medici din 
grupul țintă participanți la modulul avansat 



 
 

 
 

 
Continut: 
In acord cu metodologia de formare si metodologia de evaluare propuse si validate, 
operatorul economic va organiza 4 seminarii de formare avansata tip workshop 
pentru grupe de aproximativ 40 de medici participanti. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice: 
Operatorul economic va realiza in beneficiul celor 40 de medici participanti 4 
seminarii de formare avansata tip workshop in terapie intensiva neonatala si 
pediatrica in cadrul carora va asigura cu ajutorul a minim 2 experti internationali cu 
vasta experienta in terapie intensiva neonatala si/sau pediatrica diseminarea bunelor 
practici in domeniu existente si aplicate in sistemul medical din alte state membre ale 
Uniunii Europene considerate drept etalon, punand la dispozitie inclusiv activitati 
suport necesare desfasurarii workshopurilor, concretizate in: cazare (2*nopti pentru 
fiecare participant si membru al echipei  de implementare a proiectului, in regim single 
cu mic dejun inclus), masa (2*coffe break, 2*pranz, 2*cina pentru fiecare partipant si 
membru al echipei  de implementare a proiectului), sala de curs si echipamentele 
necesare derularii workshopurilor, pentru fiecare workshop din cele 4.  
 
Specificatii minimale ale serviciilor solicitate: 

A. Sustinere activitati de tip workshop cu minim 2 experti cu experienta 
internationala acceptati de autoritatea contractanta. Operatorul economic va 
trebui sa notifice spre aprobare autoritatii contractante cu minim 30 zile 
calendaristice inainte de desfasurarea fiecarui workshop numele celor 2 
experti cu experienta internationala demonstrata in alte state ale Uniunii 
Europene (considerate etalon in domeniul medical). Dupa notificarea numelor 
expertilor propusi, autoritatea contractanta in termen de maxim 5 zile 
calendaristice poate refuza motivat expertii propusi. In acest caz operatorul 
economic va propune in termen de maxim 5 zile calendaristice de la 
comunicarea refuzului, o noua notificare  continant alti 2 experti cu experienta 
internationala. 
Tipurile si titlurile workshopuri solicitate sunt:  

1. WORKSHOP 1 - Terapie intensiva prematuri - cu tematica: 
- nutritie parenterala si enterala; 
- venilatie mecanica invaziva si non-invaziva; 
- examinarea ecografica (FAST general ecography); 
- si/sau alte proceduri/protocoale medicale specifice.  

2. WORKSHOP 2 - Terapie intensiva neonatala - cu tematica: 
- suportul si ingrijirea respiratorie;  
- circulatie extacorporeala; 
- epurare extrarenala; 



 
 

 
 

- examinare ecocardiografica de urgenta (FAST ecocardiography); 
- si/sau alte proceduri/ protocoale medicale specifice.  

3. WORKSHOP 3 - Terapie intensiva pediatrica - cu tematica: 
- suport respirator pediatric; 
- terapia de repletie renala pediatrica; 
- diagnosticul cardiac noninvaziv; 
- si/sau alte proceduri/ protocoale medicale specifice.  

4. WORKSHOP 4 - Anestezie pediatrica - cu tematica: 
- sedarea si anestezia pentru proceduri in terapie intensiva ; 
- anestezia generala; 
- blocuri anestezice; 
- anestezia in chirurgia generala; 
- anestezia in neurochirurgie; 
- anestezia in chirurgia cardiaca; 
- si/sau alte proceduri/ protocoale medicale specifice.  
 

B. Locatii si durate de desfasurare: 
Locatiile de desfasurare a workshopurilor vor fi asigurate in:  

- Municipiul Bucuresti,  
- Municipiul Brasov si/sau locatii din judetul Brasov, 
- Municipiul Constanta si/sau locatii din judetul Constanta, 
- Municipiul Ploiesti si/sau locatii din judetul Prahova, 
- Sau alte locatii necesare optimei implementari a activitatilor la nivel regional in 

functie de necesitatea autoritatii contractante cu notificare prealabila a 
operatorului economic cu minim 10 zile lucratoare anterior desfasurarii 
seminarului, 

in cadrul unor unitati hoteliere de minim 3 stele in zona accesibila mijloacelor de 
transport public sau transport privat ce dispun de sala de conferinta dotata cu 
echipamentele necesare optimei desfasurari a seminariilor. 
 Durata de desfasurare a fiecarui workshop este de aproximativ 12 ore pe 
parcursul a maxim 3 zile, incluzand doua nopti de cazare. 
 Sala de conferinta pusa la dispozitie pentru fiecare workshop va avea o 
capacitate minima de 40 de locuri organizata in format teatru dispunand de: masa de 
prezidiu, videoproiector; ecran de proiectie; conexiune la internet; climatizare; lumina 
naturala/artificiala si va respecta normele de siguranta prevazute de legislatia in 
vigoare. 
 

C. Numar de participanti 
Fiecare workshop se va adresa unui numar de aproximativ 40 de medici la care se 
adauga in medie 3 persoane din echipa de implementare.  
 

D. Alte servicii ce vor fi asigurate 



 
 

 
 

- 2 * Coffee break pentru fiecare participant si membru al echipei  de 
implementare a proiectului ce va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa 
plata si minerala, sucuri naturale, neacidulate si diverse produse de patiserie 
dulce si sarata; 

- 2 * Masa de pranz pentru fiecare participant si membru al echipei  de 
implementare a proiectului ce va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa 
plata si minerala, sucuri naturale, neacidulate, fel principal continand carne de 
pui, porc sau peste, garnituri de legume si desert. 

- 2 * Cina pentru fiecare participant si membru al echipei  de implementare a 
proiectului ce va contine minimal: cafea, lapte, zahar, apa plata si minerala, 
sucuri naturale, neacidulate, fel principal continand carne de pui, porc sau 
peste, garnituri de legume si desert. 

- 2 nopti de cazare in regim single cu mic dejun inclus pentru fiecare dintre 
participantii din grupul tinta si membru al echipei  de implementare a 
proiectului; 

- Asistenta pentru inregistrarea participantilor, liste de prezenta, fotografii ale 
evenimentului; 

- Diploma de participare la workshop personalizata conform Manualului de 
Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, 
pentru fiecare membru al grupului tinta participant; 

- Posibilitatea decontarii cheltuielilor de transport pentru fiecare participant din 
grupul tinta care efectueaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala 
in maximul contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea 
mai scurta de la locul de munca pana la locatia seminarului de formare si retur, 
in baza solicitarii scrise a acestuia si prezentarii de documente justificative, 
doar pentru persoanele pentru care distanta dintre localitatea unde isi au locul 
de munca si locatia de desfasurare a seminarului este mai mare de 5 km. 
Aceste servicii vor fi asigurate in cadrul fiecarui workshop. 

 
Locatia exacta de desfasurare va fi notificata de Autoritatea Contractanta cu minim 
10 zile lucratoare catre operatorul economic pentru asigurarea disponibilitatii locatiei 
si conditiilor conform celor solicitate. 
Se solicita ca in cadrul propunerii tehnice operatorul economic sa prezinte o lista a 
unitatilor hoteliere propuse pentru fiecare dintre workshopuri. 
 
La sfarsitul fiecarui workshop de formare operatorul economic va intocmi un raport 
care va include minim urmatoarele categorii de informatii: 

ü Data si locatia desfasurarii workshopului; 
ü Numarul de participanti – grup tinta; 
ü Persoane participante din echipa de proiect a autoritatii contractante; 
ü Persoane participante din echipa operatorului economic; 



 
 

 
 

ü Documentare fotografica a seminarului. 
 
Raportul va fi semnat de echipa nominalizata de operatorul economic si, dupa caz, 
va fi avizat pentru conformitate de persoanele din echipa de implementare a autoritatii 
contractante care au participat la workshop. 
Raportul va fi insotit de liste de prezenta ale participantilor continand nume, prenume, 
CNP si semnatura. 
 
A1.5-2) Servicii de formare profesională în domeniul medical – prin 
experimentare/ exemplificare practică pe echipamente de simulare medicală 
avansată - 40 medici din grupul țintă participanți la modulul avansat 
 
Continut 
Imbunatatirea competentelor practice avansate in terapie intensiva neonatala si 
pediatrica ale celor 40 de medici din grupul tinta selectati pentru modulul avansat prin 
utilizarea de echipamente de simulare medicala. 
 
Specificatii  tehnice minimale si cerinte specifice 
Operatorul economic, prin prestarea serviciilor de formare profesionala in domeniul 
medical – prin experimentare practica pe echipamente de simulare medicala, trebuie 
sa asigure realizarea unui minim de 880 de exemplificari practice avansate, prin care 
va trebui sa ofere posibilitatea imbunatatirii competentelor practice celor 40 de medici 
din grupul tinta al proiectului participanti in modulul avansat. 
 
Fiecare dintre cei 40 medici participanti la modulul avansat de formare (selectati din 
randul celor 450) din grupul tinta al proiectului va beneficia suplimentar procedurilor 
deja exemplificate in modulul national, de imbunatatirea competentelor practice 
aplicabile prin: 
 

ü TEHNICI SAU PROCEDURI EXAMINARE APARAT RESPIRATOR: 
1. exemplificari practice avansate prin simulare – aspiratie si intubatie 

endotraheala la nou-nascut sau sugar/copil; 
2. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de insertie masca 

larigeala la nou-nascut sau sugar/copil; 
3. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de decompresie 

toracica cu ac la nou-nascut sau sugar; 
4. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri complexe de 

administrare oxigen la nou-nascut sau sugar; 
5. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri privind ingrijirea 

traheostomei si a canulei de traheostoma; 



 
 

 
 

6. exemplificari practice avansate prin simulare – tehnica examinarii 
bronhoscopice. 

ü TEHNICI SAU PROCEDURI EXAMINARE APARAT CARDIOVASCULAR  
7. exemplificari practice avansate prin simulare – ascultare zgomote cardiace cu 

ritm ECG programat; 
8. exemplificari practice avansate prin simulare – ascultare malformatii cardiace 

(stenoza aortica, stenoza pulmonara, DSA, DSV etc) 
9. exemplificari practice avansate prin simulare – tehnica examinarii 

ecocardiografice transtoracice;   
ü TEHNICI SAU PROCEDURI APARAT DIGESTIV  
10. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri complexe de insertie 

sonda orogastrica la nou-nascut sau sugar; 
11. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de ingrijirea tubului 

de gastrostoma si administrarea nutritiei pe aceasta cale; 
12. exemplificari practice avansate prin simulare – efectuare clisma; 
13. exemplificari practice avansate prin simulare – procedura insertie ac 

paracenteza sau cateter in cavitatea peritoneala ghidat ecografic; 
14. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de ingrijirea stomei 

pentru ileostomie; 
15. exemplificari practice avansate prin simulare – tehnica ecografiei abdominale. 
ü TEHNICI SAU PROCEDURI APARAT URINAR  
16. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de cateterizare 

urinara completa la nou-nascut sau sugar; 
ü TEHNICI SAU PROCEDURI PUNCTII LOMBARE  
17. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de punctie lombara 

nou nascut / copil; 
ü TEHNICI SI PROCEDURI APLICATE IN OXIGENAREA 

EXTRACORPOREALA  
18. exemplificari practice avansate prin simulare – proceduri de oxigenare 

extracorporala arterio-venoasa cu membrana (ECMO) prin incizie chirurgicala, 
canularea vaselor si conectare la aparatura ECMO; 

ü PROCEDURI DE ACCES VASCULAR 
19. exemplificari practice avansate prin simulare – insertie PICC (Peripherally 

Inserted Central Catheter) – vena jugulara; 
20. exemplificari practice avansate prin simulare – insertie cateter vena subclavie; 
21. exemplificari practice avansate prin simulare – insertie PICC (Peripherally 

Inserted Central Catheter) – vena bazilica; 
22. exemplificari practice avansate prin simulare – insertie cateter tunelizat. 

 



 
 

 
 

Operatorul economic trebuie sa puna la dispozitie echipamentele de simulare 
medicala care sa permita realizarea tuturor exemplificarilor practice avansate 
precizate de la punctul 1 la punctul 22 de mai sus. 
 
Ofertantul va trebui sa prezinte lista echipamentelor de simulare medicala propuse 
pe care se vor realiza procedurile si exemplificarile, inclusiv detalierea specificatiilor 
tehnice care sa permita identificarea functiilor care asigura realizarea procedurilor 
mentionate. 
 
Pentru facilitarea accesului cursantilor si optimizarea parcursului educational, in 
corelatie cu frecventa si incidenta cazuisticii constatata la nivel national este necesar 
ca lista de echipamente sa contina: 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri avansate pentru tehnici sau 

proceduri examinare aparat respirator; 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri avansate pentru tehnici sau 

proceduri examinare aparat cardiovascular; 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri avansate pentru tehnici sau 

proceduri examinare aparat digestiv; 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri avansate pentru tehnici sau 

proceduri examinare aparat urinar; 
ü Minim 1 echipament de simulare pentru proceduri de punctie lombara; 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri de oxigenare extracorporala 

arterio-venoasa cu membrana (ECMO); 
ü Minim 1 echipament simulare pentru proceduri avansate de acces vascular. 
 
 Operatorul economic va trebui sa asigure toate materialele consumabile 
necesare echipamentelor de simulare medicala pentru desfasurarea sesiunilor de 
simulare in cele mai bune conditii. 
 
 Sesiunile de simulare avansata ce vizeaza cei 40 de medici din grupul tinta 
selectati pentru modulul avansat se vor desfasura in Municipiul Bucuresti intr-o locatie 
care sa replice conditiile din mediul spitalicesc, pusa la dispozitie de operatorul 
economic sau dupa caz in locatia autoritatii contractante. In vederea asigurarii unui 
parcurs educational de calitate, autoritatea contractanta solicita ca pentru cazurile in 
care specificul sesiunii de simulare vizeaza anumite tehnici si proceduri specifice, ce 
necesita replicarea anumitor conditii spitalicesti si care datorita restrictiilor medico-
sanitare sau indisponibilitatii de moment nu se pot desfasura la sediul beneficiarului, 
locatia propusa de operatorul economic sa dispuna de minim: 
ü O sala de curs dotata corespunzator pentru realizarea exemplificarilor practice; 
ü O sala de consiliu sau pregatire materiale/cursuri/echipamente; 
 Operatorul economic va prezenta facilitatile salilor de curs in cadrul propunerii 
tehnice, inclusiv fotografii ale acestora. 
 



 
 

 
 

 Operatorul economic va pune la dispozitie echipa de experti necesari pentru 
realizarea activitatilor in cele mai bune conditii organizatorice. Expertii operatorului 
economic alaturi de experti ai autoritatii contractante vor asigura derularea procesului 
formativ pentru modulul avansat organizand, exemplificand, indrumand si 
supervizand derularea exercitiilor de simulare.  
 Operatorul economic va organiza sesiunile de simulare conform metodologiei 
proprii aprobata de Autoritatea Contractanta cu obligatia raportarii tuturor etapelor 
parcurse de cursanti, prin prezentarea de documente  doveditoare purtand 
semnatura participantilor pentru procedurile si exemplificarile realizate.Operatorul 
economic va asigura documentarea fotografica a tuturor sesiunilor de simulare. 
 
La sfarsitul fiecarei sesiuni de simulare operatorul economic va intocmi un raport de 
sesiune de simulare care va include minim urmatoarele categorii de informatii: 

1. Data si locatia desfasurarii sesiunii 
2. Numarul de participanti – grup tinta 
3. Persoane participante din echipa de proiect a autoritatii contractante 
4. Persoane participante din echipa de formatori a operatorului economic 
5. Lista echipamentelor de simulare folosite 
6. Lista exemplificarilor practice realizate pe echipamentele de simulare 
7. Documentare fotografica a sesiunii 

 
Raportul va fi semnat de echipa nominalizata de operatorul economic si va fi avizatat 
pentru conformitate de persoanele din echipa de implementare a autoritatii 
contractante care au participat la sesiune. 
Raportul va fi insotit de liste de prezenta ale participantilor continand nume, prenume, 
CNP si semnatura si de rapoarte de exemplificare practica ale fiecarui participant 
care sa confirme realizarea activitatilor solicitate. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA  3 ………………… MODELE FORMULARE 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

FORMULARE 
 
 

  

Secţiunea conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de alta parte, să permită Comisiei de evaluare 
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 
secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate. 
 
• Formularul nr. 1 – Declaraţie privind conflictul de interese 

• Formularul nr. 2 – Formularul de ofertă 

• Formularul nr. 2A – Propunere financiară detaliată 

• Formularul nr. 3 – Scrisoare de garanţie bancară de participare 

• Formularul nr.4 – Lista experților cheie nominalizați 

• Formularul nr.5 – Declarație de disponibilitate expert  

• Formularul nr.6 – Declarație privind disponibilitatea echipamentelor necesare în cadrul modului 

național de formare medicală 

• Formularul nr.7 – Declarație privind disponibilitatea echipamentelor necesare în cadrul modului 

avansat de formare medicală 



 
 

 
 

FORMULARUL NR. 1 
OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

privind conflictul de interese 
 

Subsemnatul .........................................., reprezentant împuternicit al 
.........................................., (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice. 

 
 În sensul celor de mai sus, voi depune Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției 
- Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din 
Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să 
rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate în fișa de date a achiziției Cap.III.2.1.a), 
subpunctul 4 ”Situația personală a candidatului sau ofertantului”. 
  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 ”Falsul în declaraţii” din Codul 
Penal referitor la ” Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă.”. 
 
Data completării …………………          

 
 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 
 
___________ 
*) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător. 
  



 
 

 
 

 
FORMULARUL NR. 2 

OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

 
 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

 
1. Examinând Documentaţia de achiziție, subsemnatul .........................................., reprezentant 

al ofertantului .........................................., ne oferim ca, în conformitate cu  
                                        (denumirea/numele ofertantului) 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de 
..........................................., conform Propunerii financiare detaliate – Formularul 2A, pentru suma de 
............................... lei fără TVA, la care se adaugă TVA-ul aferent. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile solicitate prin Documentaţia de achiziție. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până 
la data de .........................................., şi ea va rămâne obligatorie 
                          (ziua/luna/anul) 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din Documentaţia de achiziție. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 
 

Data completării ...................... 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
FORMULARUL NR. 2A 

 
OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 
 
 
 

PROPUNERE FINANCIARĂ 
DETALIATĂ 

 

Nr. 
crt. Denumire servicii U.M. Canti-

tate 

Valoare 
unitara 

estimată, 
lei (fără 
TVA)   

Valoare 
estimată 
conform 

Cererii de 
Finanțare, 

lei (fără 
TVA)   

Preț 
unitar 
ofertat              
lei (fără 
TVA)1 

Preț total 
ofertat              
lei (fără 
TVA)2 

Preț total 
ofertat              

lei (TVA 
inclus) 

1 

Servicii privind programele de 
formare - Analiza 

standardelor si metodelor 
sistemului de formare  

buc 1 24.796,800 24.796,80       

2 

Servicii privind programele de 
formare – Analiza 

standardelor si metodelor 
sistemului de evaluare 

profesionala / personala 

buc 1 24.796,800 24.796,80       

3 
Servicii privind programele de 

formare - de teste pilot ale 
metodelor de evaluare a 

personalului medical 

persoane 40 1.564,920 62.596,80       

4 

Servicii privind programele de 
formare - validare metode 

program de formare si 
evaluare personal medical 

experti 2 12.398,400 24.796,80       

5 

Servicii de formare 
profesională în domeniul 

medical prin experimentare 
practica pe echipamente de 
simulare medicala reg.B-IF; 

participant    45 1.350,000 60.750,00       

6 
Servicii de formare 

profesională în domeniul 
medical – prin experimentare 
practica pe echipamente de 

participant  405 1.765,000 714.825,00       

                                                
1 Ofertele care propun preturi unitare per serviciu ce depăşesc valoarea unitara estimată de către autoritatea contractantă 
vor fi respinse ca inacceptabile. 
2 Ofertele care propun preturi totale per serviciu ce depăşesc valoarea estimată conform cererii de finantare de către 
autoritatea contractantă vor fi respinse ca inacceptabile. 



 
 

 
 

simulare medicala 
reg.S,SE,SV,C,NE,NV,V; 

7 

Servicii de perfecţionare 
personală – prin evaluarea 

performantei medicilor 
participanti 

participant    450 1.564,920 704.214,00       

8 

Seminarii de formare  - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.SV 
(pentru 60 participanti = 3 
seminarii *aproximativ 20 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.157,399 69.443,94       

9 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.SE 
(pentru 60 participanti = 3 
seminarii *aproximativ 20 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.549,894 92.993,64       

10 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.C 
(pentru 60 participanti = 3 
seminarii *aproximativ 20 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.113,791 66.827,46       

11 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.V 
(pentru aproximativ 60 

participanti = 3 seminarii *20 
participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.089,181 65.350,86       

12 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.NV 
(pentru 60 participanti = 3 
seminarii * aproximativ 20 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.125,751 67.545,06       

13 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.NE 
(pentru 60 participanti = 3 
seminarii * aproximativ 20 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 60 1.066,664 63.999,84       

14 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii de 

formare si evaluare reg.B-IF 
si S; (pentru 90 participanti = 
4 seminarii * aproximativ 22 

participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 90 1.353,844 121.845,92       

15 
Servicii de formare prin 
simulare avansata pe 
manechine medicale 

pers. 40 2.944,000 117.760,00       



 
 

 
 

16 

Seminarii de formare - 
organizare seminarii 

avansate de formare cu 
experti internationali (pentru 
160 participanti = 4 seminarii 

* aproximativ 40 
participanti/seminar) 

participant   
/ seminar 160 1.932,418 309.186,88       

Preț total    2.591.729,80       
 

Data completării ...................... 
 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 

 
 
  



 
 

 
 

FORMULARUL NR. 3 
 

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ 
 _____________  (denumirea)_______________ 

 
 

-  MODEL -  
INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE 

pentru participare cu ofertă  la procedura de atribuire 
a contractului 

 
Către ......................... 

 
 Cu privire la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea unui contract de prestări servicii de 
..........................................., noi ................................ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 
.......................................................... (adresa băncii), ne obligăm faţă de .......................... să plătim suma 
de ................................ (în litere şi în cifre),  necondiţionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai 
multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul ............................................................... (denumirea / numele) şi-a retras oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .......................................................... 
 (denumirea / numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .......................................................... 
 (denumirea / numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
Prezenta garanție este irevocabilă și este valabilă până la data de .................................. 
   

Data completării …………………         
   

Banca/societatea de asigurări emitentă, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 

______________ 
*) Se completează numai dacă garanția de participare se constituie prin instrument de garantare 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
FORMULARUL NR.4 

 
 

OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

  
LISTA EXPERȚILOR CHEIE NOMINALIZAȚI 

  
  

Subsemnatul .......................................... reprezentant al ofertantului 
.........................................., examinând documentația de achiziție nominalizez pentru implementarea 
contractului, următorii experți cheie în conformitate cu specificațiile din caietul de sarcini: 

 
Nr.crt. Poziția conform caietului de sarcini Nume, prenume expert 

nominalizat 
1 Responsabil servicii integrate destinate personalui 

medical din grupul tinta 
 

2 Expert cercetare si formare in terapia intensiva 
pediatrica 

 

3 Expert cercetare si formare in terapia intensiva 
neonatala 

 

4 Expert cercetare-evaluare si perfectionare personal 
medical 

 

5 Asistent cercetare-evaluare si perfectionare personal 
medical 

 

6 Expert raportare servicii integrate destinate personalui 
medical din grupul tinta 

 

 
Totodată, subsemnatul .........................................., declar pe proprie răspundere că fiecare dintre 

experții nominalizați în tabelul anterior respectă criteriile minimale solicitate prin documentația de 
achiziție pentru poziția alocată și atașăm în acest sens prezentei liste, documentele justificative pentru 
fiecare expert. 

 
Data completării …………………          

 
Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 

Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 
…....................... (semnătură autorizată) 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

FORMULARUL NR.5 
 
 
 
 
  

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE EXPERT 
 
 
  
  

Subsemnatul, .......................................... ,declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în 
totalitate atribuţiile aferente poziţiei de ..........................................   (se mentionează pozitia) în 
vederea executării contractului ..........................................  se mentionează denumirea 
contractului) care urmează să fie atribuit de către ..........................................  (denumirea autorităţii 
contractante), pentru ofertantul ..........................................  (denumire ofertant/ ofertanti).  

 
De asemenea menţionez că folosirea datelor mele personale de către alt ofertant sau de 

către alți ofertanți decât cel/cei menţionat/menţionaţi mai sus nu este autorizată de către mine.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenţa declaraţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................... 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea mea.  

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în 
cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi 
prevăzute la momentul de faţă.  

  
  

Data completării …………………          
Titular, 

Nume prenume 
 

( semnătura titularului) 
 
 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 



 
 

 
 

 
FORMULARUL NR. 6 

OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE 
privind disponibilitatea echipamentelor necesare în cadrul modului național de formare 

medicală 
 
 

 
Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 

_____________________________________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că societatea noastră va asigura disponibilitatea echipamentelor și 
consumabilelor de simulare medicală necesare în cadrul modulului național de formare conform 
cerințelor din caietul de sarcini.  
 Lista echipamentelor de simulare medicală pentru care se va asigura disponibilitate pe întreaga 
perioadă de desfășurare a modulului national de formare din cadrul subactivității A1.4, în timpul 
desfășurării sesiunilor de simulare cu participanții din grupul țintă și ori de câte ori autoritatea 
contractantă solicită acest lucru este următoarea: 
 

Nr.crt. Tip pacient Denumire producător echipament   
simulare medicală 

Model echipament /  
cod echipament 

1 Prematur   
2 Nou-nascut   
3 Nou-nascut   
4 Nou-nascut   
5 Nou-nascut   
6 Copil   
7 Copil   
8 Copil   
9 Copil   
... .....   

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun.  

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 ”Falsul în declaraţii” din Codul 
Penal referitor la  ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 



 
 

 
 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă.” 
Data …………………… 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 
___________ 
*) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător. 



 
 

 
 

 
FORMULARUL NR. 7 

OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

privind disponibilitatea echipamentelor necesare în cadrul modului avansat de formare 
medicală 

 
 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că societatea noastră va asigura disponibilitatea echipamentelor și 
consumabilelor de simulare medicală necesare în cadrul modulului avansat de formare conform 
cerințelor din caietul de sarcini.  
 Lista echipamentelor de simulare medicală pentru care se va asigura disponibilitate pe întreaga 
perioadă de desfășurare a modulului avansat de formare din cadrul subactivității A1.5, în timpul 
desfășurării sesiunilor de simulare cu participanții din grupul țintă și ori de câte ori autoritatea 
contractantă solicită acest lucru este următoarea: 
 

Nr.crt. Tip procedura 
Denumire producător 

echipament   
simulare medicală 

Model echipament /  
cod echipament 

1 proceduri avansate pentru tehnici sau 
proceduri examinare aparat respirator 

  

2 
proceduri avansate pentru tehnici sau 

proceduri examinare aparat 
cardiovascular 

  

3 proceduri avansate pentru tehnici sau 
proceduri examinare aparat digestiv 

  

4 proceduri avansate pentru tehnici sau 
proceduri examinare aparat urinar 

  

5 proceduri de punctie lombara   

6 
proceduri de oxigenare 

extracorporala arterio-venoasa cu 
membrana (ECMO) 

  

7 proceduri avansate de acces 
vascular 

  

... .....   
  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun.  



 
 

 
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 ”Falsul în declaraţii” din Codul 
Penal referitor la  ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă.” 
Data …………………… 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
 
___________ 
*) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA  4 ………………… CLAUZE CONTRACTUALE 
 
 
 



 
 

 
 

 
CONTRACT DE SERVICII 

 
nr.______________data______________ 

 
 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat 
prezentul contract de prestări servicii, între: 

 
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”M.S. CURIE”, cod de 
identificare fiscală 4183164, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Constantin 
Brancoveanu nr. 20, cod poștal 041451, România, telefon 0723.551.717, fax: 
021.460.31.24; 0372.11.06.40, poştă electronică: spital@mscurie.ro, reprezentat 
legal prin DANIEL-CIPRIAN BUZATU, manager, în calitate de Beneficiar al 
finanțării, 
    

şi  
 
SC ...................................., cu sediul în ..........................., telefon ....................., fax 
......................, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului,............................, cod 
fiscal ....................., cont ..............................................................................., deschis 
la Trezoreria......................., reprezentată prin ...................................., în calitate de 
prestator, pe de altă parte. 
 
1. DEFINIŢII  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
“Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract.  
„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii 
legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea 
Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.  
„Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, 
legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.  
„Contract” - acordul de vointță cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit 
prestator și una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în vederea 
îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin 
Contract; 
„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza 
Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale asumate prin Contract; 
“Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră 
corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 



 
 

 
 

„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 
care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, 
controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia 
sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau 
circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite 
vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, 
potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii 
ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din 
contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 
“Proiect” – “INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare 
critica” conform contractului de finantare  POCU/91/4/8/109547 
„ Zi „- zi calendaristică; an - 365 de zile 
 
2. INTERPRETARE 
În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI  
3.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de Servicii integrate de formare, 
perfecționare a personalului medical si organizare seminarii de formare pentru 
dezvoltarea competenţelor și abilităților practice ale grupului ţintă al Proiectului (450 
medici rezidenti, specialiști și primari – personal medical din domeniile: neonatologie, 
pediatrie, anestezie, terapie intensivă și specialități conexe ce activează în unităţi 
sanitare publice), ce se vor presta prin: 
ü A1.1–1) Servicii privind programele de formare – realizare 1 analiza a 

standardelor și metodelor sistemului de formare în terapia intensivă 
România vs UE, 

ü A1.1-2) Servicii privind programele de formare – realizare 1 analiza 
standardelor și metodelor de evaluare a personalului medical din România 
vs UE, 

ü A1.2) Servicii privind programele de formare – aplicarea a 40 de teste pilot 
ale metodelor de evaluare a personalului medical (medici) și generarea a 40 
de profile de evaluare, 

ü A1.3) Servicii privind programele de formare – validarea metodologiei de 
evaluare și formare profesională în terapie intensivă pediatrică și 
neonatală, 

ü A1.4-1) Seminarii de formare - organizarea a 22 seminarii de formare 
teoretică la nivel național, 

ü A1.4-2) Servicii de formare profesională în domeniul medical – prin 
experimentare/ exemplificare practică pe echipamente de simulare 
medicală modul național pentru 450 de medici participanți din grupul țintă, 



 
 

 
 

ü A1.4-3) Servicii de perfecționare personală – prin evaluarea performanței 
celor 450 de medici participanți din grupul țintă, 

ü A1.5-1) Seminarii de formare - organizarea a 4 seminarii de formare 
avansată în terapie intensivă (workshop) pentru grupe de aproximativ 40 de 
medici din grupul țintă participanți la modulul avansat, 

ü A1.5-2) Servicii de formare profesională în domeniul medical – prin 
experimentare/ exemplificare practică pe echipamente de simulare 
medicală avansată - 40 medici din grupul țintă participanți la modulul 
avansat. 

3.2. Prestarea Serviciilor integrate de formare, evaluare a personalului medical și 
organizare seminarii de formare ce formeaza obiectul contractului se va face conform 
prevederilor din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică (Anexa 1 si Anexa 2), în 
perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
 
4. PREŢUL CONTRACTULUI 
4.1. Preţul total pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, 
plătibil prestatorului de către Achizitor conform propunerii financiare a Prestatorului  
este .................... lei fara TVA, la care se adauga suma de ............ reprezentand 
contravaloarea T.V.A. 
4.2. Prețul pentru fiecare componenta a Serviciilor integrate de formare, 
perfecționare a personalului medical și organizare seminarii de formare, prestate de 
catre Prestator este:  
 

Nr. 
crt. Denumire servicii U.M. Canti-

tate 

Preț 
unitar 
ofertat              

lei 
(fără 
TVA) 

Preț total 
ofertat              
lei (fără 
TVA) 

Preț total 
ofertat              

lei (TVA 
inclus) 

1 
Servicii privind programele de 

formare - Analiza standardelor și 
metodelor sistemului de formare  

buc 1       

2 

Servicii privind programele de 
formare – Analiza standardelor și 
metodelor sistemului de evaluare 

profesională / personală 

buc 1       

3 

Servicii privind programele de 
formare - de teste pilot ale 
metodelor de evaluare a 

personalului medical 

persoane 40       

4 

Servicii privind programele de 
formare - validare metode program 

de formare și evaluare personal 
medical 

experti 2       

5 

Servicii de formare profesională în 
domeniul medical prin 

experimentare practica pe 
echipamente de simulare medicală 

reg.B-IF; 

participant    45       



 
 

 
 

6 

Servicii de formare profesională în 
domeniul medical – prin 

experimentare practica pe 
echipamente de simulare medicală 

reg.S,SE,SV,C,NE,NV,V; 

participant  405       

7 
Servicii de perfecţionare personală 

– prin evaluarea performantei 
medicilor participanți 

participant    450       

8 

Seminarii de formare  - organizare 
seminarii de formare și evaluare 
reg.SV (pentru 60 participanți = 3 

seminarii *aproximativ 20 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

9 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 
reg.SE (pentru 60 participanți = 3 

seminarii *aproximativ 20 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

10 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 
reg.C (pentru 60 participanti = 3 

seminarii *aproximativ 20 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

11 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 

reg.V (pentru aproximativ 60 
participanți = 3 seminarii *20 

participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

12 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 
reg.NV (pentru 60 participanți = 3 

seminarii * aproximativ 20 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

13 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 
reg.NE (pentru 60 participanti = 3 

seminarii * aproximativ 20 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 60       

14 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii de formare și evaluare 

reg.B-IF si S; (pentru 90 
participanti = 4 seminarii * 

aproximativ 22 
participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 90       

15 Servicii de formare prin simulare 
avansată pe manechine medicale pers. 40       

16 

Seminarii de formare - organizare 
seminarii avansate de formare cu 
experti internaționali (pentru 160 

participanți = 4 seminarii * 
aproximativ 40 

participanți/seminar) 

participant   
/ seminar 160       

Preț total        



 
 

 
 

4.3. Prețul este fix și nu poate fi ajustat pe toata durata contractului. 
4.4. Prețul datorat va include toate costurile aferente prestării serviciilor, inclusiv 
costurile de transport, cazare, comisioane bancare și alte costuri 
auxiliare/suplimentare efectuate în vederea executării serviciilor prevazute în 
contract. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI  
5.1. Durata prezentului contract este de 23 luni de la data semnării acestuia de 
către ambele părți. 
5.2. Expirarea duratei contractului nu produce efecte asupra obligațiilor parților 
devenite scadente anterior acestei date. 
 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
Documentele contractului cuprind: 
1. Prezentul contract de servicii 
si 
2. Urmatoarele anexe: 
a. Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul - 

Anexa 1; 
b. Propunerea tehnică, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, daca este cazul 

- Anexa 2; 
c. Propunerea financiară, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, daca este 

cazul - Anexa 3; 
d. Garanția de bună execuție a contractului – Anexa 4 

 
7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 
7.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalism, promptitudine şi în termen, potrivit angajamentului asumat şi în 
conformitate cu toate documentele contractului prevăzute la art.6. 
7.2. Expertii desemnati cu executarea contractului sunt urmatorii :  
Nr.crt. Poziția conform caietului de sarcini Nume, prenume expert  
1 Responsabil servicii integrate destinate 

personalui medical din grupul tinta 
 

2 Expert cercetare și formare în terapia 
intensivă pediatrică 

 

3 Expert cercetare și formare în terapia 
intensivă neonatală 

 

4 Expert cercetare-evaluare și 
perfecționare personal medical 

 

5 Asistent cercetare-evaluare și 
perfecționare personal medical 

 

6 Expert raportare servicii integrate 
destinate personalui medical din grupul 
tinta 

 



 
 

 
 

 
Experții vor fi disponibili pentru prestarea serviciilor la locurile de implementare a 
Proiectului, oricand la cererea Achizitorului. 
7.3. În situatii excepționale în care pe parcursul derulării contractului unul sau mai 
multi experți nominalizați nu pot fi prezenți, acestia vor putea fi înlocuiți de alti experți 
cu acordul autorității contractante. Aceștia din urmă trebuie să întruneasca minim 
același punctaj în urma evaluării documentelor calificări și experientă ca și experții pe 
care îi înlocuiesc. Solicitarea înlocuirii, împreuna cu documentele justificative ale 
noilor experți vor fi transmise spre aprobare Achizitorului cu minim 3 zile anterior 
înlocuirii experților. 
7.4. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a rezilia  contractul în cazul în care pe 
parcursul derulării acestuia ofertantul solicită înlocuirea expertului/experților 
desemnați prin oferta cu persoane care nu cumuleaza un punctaj cel putin similar cu 
cel al persoanei pe care o înlocuiesc și nu îndeplinesc cerințele minime solicitate de 
Achizitor în documentatia de achiziție, precum și în cazul în care persoanelor 
nominalizate le inceteaza dreptul/ pierd dreptul de exercitare a profesiei. 
7.5. Prestatorul se obliga să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele 
prezentate în propunerea tehnica, anexă la contract. 
7.6. Graficul de prestare al serviciilor va fi stabilit de comun acord cu echipa de 
management a proiectului, în conformitate cu Cererea de finantare. 
7.7. Prestatorul se obligă să realizeze obiectul contractului în termen de maxim 23 
de luni de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
7.8. Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile 
achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către beneficiar. 
7.9. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a asigura 
în mod continuu resursele umane şi materiale necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
7.10. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului. 
7.11. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe 
salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor, plângerilor, pierderilor şi 
pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a prestatorului şi/sau a 
subcontractanţilor săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv împotriva 
oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, 
mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 
 



 
 

 
 

8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI 
8.1. Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate, în conformitate 
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 
8.2. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care le consideră relevante şi necesare pentru îndeplinirea contractului. 
8.3. Beneficiarul se obligă să asigure accesul reprezentanţilor prestatorului în 
sediul său, în vederea prestării serviciilor. 
 
9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  
9.1. In cazul în care prestatorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează în termenul 
convenit obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare beneficiarul va deduce din 
valoarea obligației neîndeplinite dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 
alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie 
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru serviciile neprestate. 
9.2. În cazul în care beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile 
în termenul prevăzut la art.5.1, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, pentru valoarea 
neplătită. 
9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9.4. (1)Beneficiarul are dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin 
drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 
judecată printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără plata vreunei 
compensaţii către prestator, în următoarele situaţii, precum şi în orice alt caz prevăzut 
de prezentul contract: 

a) Prestatorul nu a prestat serviciile conform prevederilor contractuale şi 
documentelor contractului; 

b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către beneficiar prin care 
i se solicită remedierea prestării necorespunzătoare sau nerealizării 
obligaţiilor din contract. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), dacă beneficiarul consideră contractul ca fiind 
reziliat de plin drept, acesta are dreptul de a solicita plata de daune-interese. 
9.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă 
intră în procedura falimentului, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze 
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 



 
 

 
 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
9.6. (1)Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
prealabilă adresată prestatorului, în condițiile prevăzute la art.222 și art.223 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
(2) Notificarea va fi transmisă de către beneficiar cu cel puțin 15 zile înainte. 
 
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
10.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a 
contractului conform legii și prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a 
contractului. 
(2) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul 
are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(3) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare 
pana la finalizarea serviciilor, de catre acesta si remedierea/completarea 
documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate. 
10.2. (1)  Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii 
reprezintă 5% din valoarea contractului fără TVA, şi se va constitui astfel:  
a) in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului va transmite 
Achizitorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară 
sau o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie 
irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va 
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau  
b) prin virament bancar in contul RO31TREZ7045005XXX000134 deschis la 
Trezoreria Sector 4, sau 
c) parţile vor conveni ca Garanţia de Bună Executie sa se constituie prin reţinere 
succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz 
Prestatorul are obligaţia de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil 
distinct şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma initială care se va depune de către 
Prestator în contul de disponibil distinct astfel este de 0,5% din Preţul Contractului 
fara tva.  
(2) În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1), lit. a) nu 
acoperă toată perioada de valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaţia 
prelungirii acestuia cu 5 zile înainte de data de expirare.  
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  în termen de 14 
zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenții asupra ei. 
10.3.  Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 
oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în 
care Prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin Contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are 
obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de 
garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al 
prejudiciului. 



 
 

 
 

 
11. PRESTAREA SERVICIILOR 
11.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa 
semnarea contractului și conform solicitării Beneficiarului. Serviciile se vor presta în 
termenul de maxim 23 luni de la data semnării contractului de către ambele părți 
conform caietului de sarcini. 
11.2. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul semnării Procesului-
verbal de recepție calitativă (finală). 
 
12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
12.1. În relaţia dintre Părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi 
de proprietate intelectuală/industriala asupra Documentelor elaborate de către acesta 
(sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin 
proprietatea acestuia.  
12.2. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează 
drepturile patrimoniale ale acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva va fi 
facuta conform legii.  
12.3. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza 
Achizitorul sa copieze, sa foloseasca şi sa transmita Documentele elaborate de către 
Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.  
12.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul 
prezentului contract si nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor 
servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de beneficiar, fara 
acordul scris prealabil al acestuia.  
12.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de 
proprietate intelectuala ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii 
vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona 
ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta 
natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala.  
12.6. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:  
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea 
serviciilor; şi  
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de 
către Achizitor. 
 
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI  
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi din Propunerea 
tehnică. 
13.2. Recepţia se va face pentru fiecare componenta a serviciilor detaliate la art.4.2 
si se va finaliza prin semnarea unui Proces-verbal de recepție. In cazul 



 
 

 
 

componentelor ce vizeaza prestarea de servicii destinate unui numar de 
persoane/participanti, receptia se va realiza pentru fiecare seminar, sesiune, grupa 
sau worshop cu detalierea numarului de persoane/participanti beneficiari in cadrul 
Procesului-verbal de recepție. 
13.3. Dacă vreunul din livrabilele transmise nu corespund, beneficiarul are dreptul 
să îl respingă, iar prestatorul, fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 
a) de a reface livrabilul, conform observatiilor beneficiarului; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca livrabilele să corespundă 
specificaţiilor tehnice. 
13.4. Dreptul beneficiarului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge 
livrabilul nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că documentele au fost inspectate 
şi testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, 
anterior transmiterii acestora la beneficiar. 
13.5. Prevederile articolelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
 
14. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
14.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul la termenul prevăzut la art.5. 
14.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul 
convenit, atunci acesta are obligaţia de a notifica beneficiarul în timp util; modificarea 
perioadei de prestare asumate prin prezentul contract se va face cu acordul părţilor, 
prin act adiţional. 
14.3. În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului 
de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a 
solicita penalităţi prestatorului în condițiile art.9.1. 
 
15. MODALITĂŢI DE PLATĂ  
15.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru fiecare dintre 
serviciile componente prevazute la art.4.2. în termen de 30 zile de la data primirii 
facturii și Procesului-verbal de receptie insotit de documente justificative conform 
Caietului de sarcini. 
15.2. În cazul serviciilor componente prevazute la art.4.2. ce vizeaza prestarea de 
servicii destinate unui numar de persoane/participanti, facurarea, receptia și plata se 
va realiza distinct pentru fiecare seminar, sesiune, grupa sau worshop cu detalierea 
numarului de persoane/participanti. 
 
16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
Preţul contractului este ferm şi nu poate fi ajustat. Pentru serviciile prestate, plăţile 
datorate de către beneficiar prestatorului sunt cele declarate în Propunerea 
financiară, anexă la contract. 
 
17. CESIUNEA  
17.1. Prestatorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, creanțele 
născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al 
Achizitorului. 



 
 

 
 

17.2. Prestatorul nu poate transmite, total sau parțial, obligaţiile ce îi revin în temeiul 
prezentului contract sau contractul.  
17.3. Încălcarea art. 17.1 şi 17.2 dă dreptul Achizitoruluila aplicarea pactului 
comisoriu de gradul II, reglementat de art.1553 alin.(2) teza finală din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare, contractul 
desfiinţându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără 
nicio altă formalitate prealabilă. 
 
18. FORŢA MAJORĂ 
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 30 zile de la încetare. 
18.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de o lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
 
19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între 
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 
România. 
 
20. MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE 
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia prin acte adiţionale, cu aplicarea prevederilor art. 221  
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 
 
21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. COMUNICĂRI 
22.1. (1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 



 
 

 
 

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia dovedirii 
primirii comunicării. 
 
23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI  
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
 

Beneficiar Prestator 
............... ............. 

Manager spital 
 

 

CFPD 
 

 

CFPP  
 

 

Juridic 
 

 

Financiar 
 

 

Manager proiect 
 

 

Serviciul achizitii 
 

 

 
 
 


