
 
 
                                                                                                                        Se aprobă,  
                                                                                                                  Director medical 
 
                                              CAIET DE SARCINI 
                                       al contractului de achiziție publică de 
                           „Servicii medicale de anestezie și terapie intensivă” 
 
 

I. INTRODUCERE 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul ce se va încheia. 
Prestatorul a luat la cunoştinţă de caietul de sarcini, îl va respecta şi va răspunde 

pentru eventualele prejudicii aduse. 
Luarea la cunoştinţa şi acceptarea în totalitate a prevederilor din caietul de sarcini 

sunt dovedite prin semnătura prestatorului. 
 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
           Contractul de achiziție publică are ca obiect achiziționarea de către autoritatea 

contractantă de servicii medicale de anestezie şi terapie intensivă 
COD CPV-85100000-0,  conform specificaţiei prezentate mai jos: 
 
     III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 
-  să evalueze preanestezic pacienţii care urmează a fi operaţi, 
-  să practice anestezierea bolnavilor în vederea intervenţiilor chirurgicale, anesteziere ce 

poate fi rahianestezie, anestezie iv, intubaţie orotraheală, 
-  să supravegheze bolnavul pe durata întregului act operator si post –operator până când 
acesta iese de sub influenţa anestezicului, iar medicul consideră că nu mai este nici un 

pericol post-anestezic, 
- deplasarea in locația unității a unei echipe anestezice formată din medic ATI și asistent 

ATI 
-  să respecte protocoalele terapeutice în vigoare, 
-  să se ocupe de reanimarea pacienţilor aflaţi într-o stare critică, 
-  să fie prezent în maxim 24 h în vederea unei operaţii din momentul în care este solicitat 
(ora fiind stabilită pe cale amiabilă), 
-  să solicite personal medicaţia ce îi este necesară în vederea desfăşurării activităţii 

anestezice şi de terapie. 
   Aceste activități sau o parte dintre ele vor fi desfășurate dacă vor fi necesare 

pentru pacient sau dacă vor fi solicitate de către Spital, respectiv Compartimentul 

Chirurgie. 
Compartimentul Chirurgie prin Șeful de Compartiment, întocmește caietul de sarcini, 

urmărește și răspunde de executarea în bune condiții și de legalitate a acestui contract, 
inclusiv prin  aducerea la cunoștință în scris a oricărei neexecutări a contractului.  
 

IV. MĂSURI SSM ŞI APĂRARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 



Să respecte normele SSM și SU, conform Convenției de Securitate și Sănătate în 

Muncă și Mediu ce va deveni anexă la contract. 
   
     V. OFERTĂ FINANCIARĂ 

 Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA, ca şi toate costurile asociate percepute 

pentru îndeplinirea contractului. Prețul lunar al serviciilor ofertate este stabilit prin tarif 
orar. Valoarea contractului va fi în funcție de orele prestate în luna respectivă. 
 
    VI. RĂSPUNDERE CIVILĂ 

 Să prezinte asigurare malpraxis, la biroul Resurse Umane, o copie regăsindu-se la 
dosarul de achiziție, valabilă la data semnării contractului care să acopere şi activitătile 

desfăşurate în cadrul Spitalului. 
 Prestatorul trebuie să raspundă în faţa Spitalului şi a terţilor prejudiciaţi în 

condiţiile prestării necorespunzătoare a serviciilor, caz în care prestatorul datorează 

daune interese. 
 

Prestatorul garantează Spitalul în cazul în care acesta cade în pretenţii în faţa 

terţilor din motive legate de activitatea necorespunzătoare a prestatorului. 
  
   VII. TERMENUL DE EXECUŢIE AL CONTRACTULUI 

 Serviciile de activitate de anestezie şi terapie intensivă se vor presta de la data 
încheierii  contractului. 
 
  VIII. MODUL DE PLATĂ AL CONTRACTULUI 

 Se va face în termen de 60 zile de la emiterea facturii, în funcţie de finanţarea de 

la Casa de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu serviciile prestate. 
  

 
Întocmit,  
MEDIC COMP. CHIRURGIE                    ........................................................ 
 
 
 
 


