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CAIET DE SARCINI 

 

 

I. GENERALITĂȚI 

1. Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor 

minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico-economică, de către fiecare 

ofertant 

2. Criteriul de evaluare al ofertelor este ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii 

tuturor specificațiilor tehnice 

3. Beneficiar : Spitalul Orășenesc ”Sf.Filofteia” Mizil 

 

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 cunoştinţă şi acceptarea în totalitate a prevederilor din caietul de sarcini sunt dovedite prin 

semnătura prestatorului. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Contractul de achiziție publica are ca obiect achiziţionarea de către autoritatea contractantă de prestări 

servicii  activitate farmacist.  

 

cod cpv 85149000-5 

Caietul de sarcini este parte integrantă din contract iar cerinţele specificate vor fi îndeplinite de către 

prestator la solicitarea beneficiarului sau ori de câte ori este necesar. 

 

III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

 

  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Aceste activități vor fi aduse la îndeplinire la cererea beneficiarului. 

 Organizează și răspunde de întreaga activitate a farmaciei; 

 Îndrumă și controleaza întreaga activitate a personalului din cadrul Farmaciei; 

 Contribuie la asigurarea medicației necesară bolnavilor internați; 

 Face parte din din comisia de farmacovigiliență si din consiliul medical; 

 Execută și controlează prepararea, conservarea și eliberarea preparatelor magistrale si oficiale; 

 Participă la obținerea autorizației de funcționare a farmaciei cu circuit închis a spitalului; 

 Participă alături de asistentul principal, la întocmirea planului anual de achiziții pentru 

medicamente, pe baza necesarului stabilit de secțiile spitalului; 

 Repartizează sarcinile pe fiecare subordonat, în raport cu necesitățile farmaciei; 

 Organizează localul și dotările farmaciei astfel încât să fie îndeplinite condițiile de funcționare a 

Farmaciei; 

 Colaborează cu medicii secțiilor, compartimentelor în vederea asigurării unui consum rațional de 

medicamente; 

 Ia măsuri de popularizare a unor produse nou apărute în nomenclatorul de specialitate; 



 Organizează recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor, precum și depozitarea acestora în 

condiții corespunzătoare, 

 Urmărește modul de repartizare a medicamentelor din farmacie, în baza condicilor secțiilor, 

compartimentelor și distribuirea acestora în timp util; 

 Întocmește pe baza consumurilor din farmacie, notele de comandă necesare completării stocurilor, 

la toate produsele și materialelel sanitare, în funcție de necesități; 

 Verifică periodic stocul de medicamente și valabilitatea acestora, anunță medicii sefi/coordonatori 

de seție în cazul epuizării unui medicament din farmacie; 

 Participă împreuna cu asistenta coordonatoare a farmaciei la intocmirea rapoartelor de gestiune 

solicitate de birou financiar contabil, sau orice alt organ abilitat; 

 Ia măsuri de respectare a prevederilor privind igiena la locul de muncă a personalului pe care il 

coordonează; 

 Desemnează persoana responsabilă cu activitatea de returnare și retragere a produselor 

 Utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

 Se îngrijește de arhivarea și păstrarea corespunzătoare a documentelor; 

 Participă la întocmirea și raportarea la timp și în conformitate cu realitatea a situațiilor solicitate 

de organele abilitate( Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică,etc.) 

 Are obligația de a respecta recomandările și adresele de la organele ierarhic superioare pentru care 

au luat la cunoștință,  

 Are obligația de a respecta notele interne, procedurile operaționale, protocoalele medicale, 

normele interne, etc.; 

 Răspunde de eliberarea și depozitarea produselor stupefiante și psihotrope; 

 Răspunde de monitorizarea trasabilității medicamentului; 

 Supervizează activitatea de dizolvare, diluție pentru preparatele special stabilite de Consiliul 

medical; 

 Monitorizează produsele farmaceutice și materialele sanitare utilizate în studii clinice: 

 Informează lunar prescriptorii cu  privire la antibioticele disponibile, consumul de antibiotic și 

returul acestora pentu fiecare secție; 

 Informează lunar consumul de antibiotice per medic; 

 Respectă secretul profesional și codul de etică al farmacistului; 

 Contribuie la asigurarea aprovizionării, depozitării, păstrării și eliberării medicamentelor și 

produselor farmaceutice; 

 Contribuie și răspunde de întocmirea documentației tehnice pentru achiziția de medicamente și își 

îndeplinește atribuțiile de membru în Comisia de evaluare conform actelor normative în vigoare; 

 Participă la întocmirea planului annual de achiziții pentru medicamente și materiale sanitare; 

 Are încheiată asigurare de răspundere civilă; 

 Urmărește termenele de valabilitate ale medicamentelor și ia măsuri pentru evitarea depășirii 

acestor termene la toate produsele existente în farmacie; 

 Participă la inventarele lunare/trimestriale/anuale împreună cu asistenții de farmacie.. 

 Are obligația și dreptul de a propune modificarea procedurilor operaționale, normelor interne sau 

deciziilor atunci când rezultatele preconizate de acestea nu se pot îndeplini sau afectează buna 

funcționare a unității. În aceste cazuri are obligația de a informa de îndată în scris conducerea 

unității; 

 Orice neregulă constatată va fi adusă la cunoștință conducerii în ordinea ierarhică; 

 Are obligația să cunoască și să repecte: Legea 95/2006 privind reforma în domeniul săsnătății cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Are obligația să respecte normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile 

sanitare conform Ordinului MS nr.961/2016; 



 Gradul de libertate decizională este limitat de atribuțiile specific postului, de dispoziții legale în 

vigoare, de procedure, protocoale, decizii, note de serviciu; 

        

 

IV  DURATA PROGRAMULUI DE LUCRU = 7 h 
 

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ: 

Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cererea de ofertă la standardele și performanțele 

prevăzute pentru Spitalul Orășenesc „ Sfânta Filofteia”, Mizil. 

 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu oferta convenită. 

 Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de furnizare utilizate, cât şi 

de instruirea personalului din subordine pe toată durata contractului. 

     

VI.  OFERTA FINANCIARĂ: 

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

contractului, reprezentând prețul lunar al serviciilor ofertate. 

 

 

IV.  MĂSURI SSM/ APĂRARE IMPOTRIVA INCENDIILOR/SITUAȚII DE 

URGENȚĂ/PROTECȚIA MEDIULUI 

Răspunde de respectarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiilor de urgență, 

apărarea împotriva incendiilor, conform Convenției de Securitate și Sănătate în Muncă /Apărare impotriva 

incendiilor/ Situații de urgență/Protecția Mediului, ce va deveni anexă la contract. 

 

VII. .MODUL DE PLATĂ AL CONTRACTULUI 

Se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, în funcţie de finanţarea de la Casa de Asigurări 

de Sănatate, în conformitate cu serviciile prestate. 

 Factura se va emite la sfârşitul lunii.  

 

Funcție persoana 

avizatoare 

Nume și prenume Data avizare Observații  Semnătură  

Director financiar-

contabil 

Ec.Burlacu Daniela    

Funcție persoana 

care a întocmit 

Nume și prenume Data avizare Observații Semnătura  

Șef 

secție/compartiment 

Dr.Soysaler Cezara 

Andreea 

   

Asistent șef secție Dragomirescu 

Camelia  

   

Șef Birou Achiziții 

și Administrativ 

Ing.Enache 

Valentin 

   

Birou achiziții  Bălașa Steluța    

 


