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CAIET DE SARCINI  
 
 

pentru achiziţia publică de  
,,SERVICII DE CAZARE, ORGANIZARE CURSURI SI EVENIMENTE NECESARE IN CADRUL 

PROIECTULUI ,,Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”, in 
conformitate cu Contractul de finantare nr. POCU/91/4/8 /106519/22.12.2017, finanțat 

prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
 

COD CPV 79952000-2; 55524000-9 
  Servicii de organizare evenimente si cursuri de formare 

 
Lot 4 Servicii organizare stagii/ conferințe / webinarii (taxa participare, suport tehnic,) 

Lot 5 Servicii organizare workshop ON LINE   (suport si asistenta tehnica ) 
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1)ACHIZITORUL 
 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TELEORMAN  
Tipul Organizației: autoritate a administratiei publice centrale  
Cod de înregistrare fiscala/CIF: 4567980  
Telefon/Fax: 0247 311354 / 0247312224  
Cod CAEN principal: 8690 - Alte activitati referitoare la sănătatea umana 
Adresa postala: Str. Av. Alex. Colfescu Nr. 79 Cod 140048 Alexandria 

Înregistrat in scopuri de TVA: NU 
Entitate de drept public: DA 
Adresa e-mail: SECRETARIAT@DSPTR.RO  
Pagina Web: WWW.DSPTR.RO  
CONTURI BANCARE 
Cod IBAN  RO58TREZ6065003XXX000101 Trezoreria Alexandria  
  
 
Titlul proiectului: ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” 
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana - PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
 
 
2)INFORMATII GENERALE 

Obiectul achiziţiei publice îl constituie achiziţionarea de servicii organizare evenimente de 

formare cursuri cuprinzând organizarea unor evenimente de formare online,   webinarii ( 2 

evenimente) cu un partener străin, si workshop-uri (3 evenimente online cu caracter 

național)  pentru proiectul POCU/91/4/8 Cod MySMIS 106519 cu titlul ”Personal specializat 

pentru un sistem de sănătate modern”, gestionat de Direcția de Sănătate Publică Teleorman. 

Perioada de implementare a proiectului:  27 decembrie 2017 – 26 decembrie 2020. 

Valoarea contractului: 135.000 lei   fara TVA pentru organizarea evenimentelor online 
 

Din care  

Lot 4 Servicii organizare stagii/ conferințe / webinarii (taxa participare, suport tehnic,) – 120.000 lei 

Lot 5 Servicii organizare workshop ON LINE   (suport si asistenta tehnica )- 15.000 lei  

 

Proiectul urmăreşte creșterea nivelului de cunoștințe de specialitate și îmbunătățirea 

nivelului de competențe profesionale ale grupului țintă, respectiv medici de familie și  angajați 

din cadrul direcțiilor de sănătate publică. De asemenea, proiectul va contribui la creșterea și 

diversificarea competențelor teoretice și practice ale angajaților DSP-urilor pentru o mai bună 

mailto:SECRETARIAT@DSPTR.RO
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gestionare a implementării programelor de sănătate și a dezvoltării politicilor publice de 

sănătate. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 667 
specialisti implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: 
Sănătate Mintală, Sănătatea femeii și copilului, Boli netransmisibile majore – Subprogramul 
Boli cardiovasculare, participarea acestora la cursuri de formare, la schimburi de 
experiență/stagii de lucru și participarea la evenimente stiințifice (workshop-uri, conferințe). 
Îndeplinirea obiectivului general al proiectului va fi realizata prin desfasurarea unor activitaþi 
precum: dezvoltarea si implementarea programelor de formare profesionala rezidenþiala, 
organizarea de workshop-uri si participare la stagii de lucru/conferinþe, activitaþi de 
management de proiect si informare si promovare.  
Prin obiectivul general si obiectivele specifice, proiectul se încadrează în obiectivul specific 
4.8.: Îmbunatațirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical și 
contribuie la principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului 
apel de proiecte: ”Nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor din sistemul de 
medical”. Prin derularea activităților proiectului si obținerea rezultatelor preconizate, va 
crește nivelul de competențe a 647 medici de familie și 20 de persoane din direcțiile de 
sănătate publică partenere în acest proiect, implicate în implementarea programelor 
prioritare de sănătate, contribuind la atingerea rezultatului așteptat al apelului.  
 
3) Cantitati contract  
 

 
Nr. 

Cod CPV Servicii UM Evenimente 
Pret / 

eveniment  

Pret 
total 

estimat 

Garanție 
de 

participare 

1 79951000-5   

Servicii 
organizare 
stagii/ 
conferințe / 
webinarii (taxa 
participare, 
suport tehnic,) 

Buc 2 60.000 120.000 1200 

 79951000-5   

Servicii 
organizare 
workshop ON 
LINE   (suport si 
asistenta tehnica 
) 

Buc 3 5.000 15.000 150 

 
4) SCOPUL CONTRACTULUI : 
Scopul achiziției publice îl reprezintă: servicii organizare stagii/ conferințe / webinarii 
(taxa participare, suport tehnic,) si Servicii organizare workshop ON LINE   (suport si 
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asistenta tehnica )  în cadrul proiectului POCU/91/4/8 cod My SMIS 106519 cu titlul 
”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”.  
 
Se solicita aceste servicii pentru: 
 
1. Servicii organizare stagii/ conferințe / webinarii (taxa participare, suport tehnic,)  
 
Servicii de organizare stagii conferințe / webinarii on line  

 Aceasta activitate urmărește îmbunătățirea competențelor personalului medical din grupul 

țintă, creșterea gradului de implicare a medicilor români în inițiativele naționale si europene 

de schimb de informații si bune practici. Se vor identifica oportunitățile de participare la 

programe de formare, congrese, conferințe, workshop-uri / webinarii, la fata locului sau la 

distanta, prin mijloace electronice de comunicare  în domeniul prioritar de sănătate urmărit și 

se vor efectua stagii într-unul dintre statele Comunității Europene cu experiența recunoscută 

în cele 3 domenii de sănătate, sau vor fi accesate webinarii din aceste state. 

Vor fi organizate 2 webinarii cu un partener medical și de formare profesională din Olanda, 

Huisartsenpraktijk Zwaan - Gagenel pentru care vor fi oferite datele de contact. 

a) Pentru medici angajați ai DSP-urilor un webinar cu următorul conținut minimal : 

Durata minima 

(eveniment pe durata a 

1- 2 zile) 

Titlu prezentare 

Maxim 2 ore   

 Cooperația profesională de medicina primara Medicamus – 

istoric/principii de funcționare/rol  

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore 

Vektis – sistemul de procesare si feedback al datelor medicale 

(informații in oglinda)  

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore 
Managementul problemelor majore de sănătate publică 

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore   

Lanțurile bolilor cronice, perspectiva  organizatorului de servicii 

de sănătate (feedback/raportări)   

Discuții interactive/întrebări 

Maxim  2 ore    
Triajul în centrele de permanență la nivel regional 

(metode, inovații, digitalizare rapida in timpul crizei Corona) 

Maxim 2 ore  Demonstrație triaj digital/consult video 
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Calendarul este orientativ, acesta urmând a fi stabilit cu  partenerul olandez după semnarea 

contractului 

b) Pentru medicii de familie webinar cu următorul conținut minimal 

Durata minima ( 

eveniment pe durata a 

1- 2 zile) 

Titlu prezentare 

Maxim 2 ore   

Sistemul de sănătate olandez/sistemul integrat al bolilor cronice 

in medicina primara in Olanda 

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore 

Ghidul prevenției bolilor cardiovasculare în asistența medicală 

primară 

(înainte si in timpul pandemiei Covid-19) 

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore 

Ghidul principalelor problemelor psihiatrice  în asistența 

medicală primară 

(înainte si in timpul pandemiei Covid-19) 

Discuții interactive/întrebări 

Maxim 2 ore   

Lanțurile bolilor cronice la cabinetul medicului de familie 

(feedback/raportări)   

Discuții interactive/întrebări 

Maxim  2 ore    
Triajul în centrele de permanență ale medicilor de familie 

(metode, inovații, digitalizare rapida in timpul crizei Corona) 

Maxim 2 ore  Demonstrație triaj digital/consult video 

 

Toate prezentările vor aborda si problemele legate de modul de funcționare al medicinei 

primare/bolile cronice in perioada pandemiei Covid-19 (probleme/soluții/transformări pe 

termen lung/digitalizarea rapida a proceselor) 

Prezentările vor fi ținute de către medici de familie / medici din administrația sanitară din 

Olanda, certificați ca formatori,  in limba engleza. Participanții sunt invitați in timpul rezervat 

discuțiilor, sa pună întrebări legate de tematica abordata sau întrebări din practica personală 

legate de tematica abordata. Reprezentantul partenerului olandez , medic de familie in Olanda 

si vorbitor nativ de limba romana împreună cu dr. Adrian Pană expert in probleme de 

sănătate publica, si membru in echipa de implementare a proiectului  sunt dispuși unde este 

nevoie, sa dea explicații si informații suplimentare direct in limba romana.  
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Aspecte generale 

 Perioada în care se vor organiza sesiunile de instruire, atat cele international cat si cele 
nationale este  în perioada 7-20  decembrie   

 Webinariile cu participare internationala vor fi organizate in perioada 7-11 decembrie 
2020 

 Webinarul poate fi organizat pe durata a  2 zile  

 Furnizorul va suportul tehnic necesar participarii simultane a formatorilor din Olanda, 
expertilor romani  si a 20  de participanti medici din partea romana. De asemenea 
echipa de management a proiectului ( 2-3 persoane) trebuie sa poata avea acces la 
evenimentul online. In cazul in care solicitarile sunt mai mari este necesara sa se poata 
permite accesul tuturor solicitantilor la eveniment. Totusi accesul participantilor al 
evenimentele internationale va fi limitata la 30 de persoane . 

 Confirmarea finală pentru orele de desfasurare a evenimentelor online fi anunțată cu 
minim 48 ore înainte de începerea webinarului  

 Furnizorul si partenerul olandez vor elibera certificate de participare pentru 
persoanele care participă la webinarii / workshop-uri  

 La fiecare curs vor participa si 2 formatori – experți. 

 

2. Servicii organizare workshop ON LINE   (suport si asistenta tehnica ) 
 

- Vor fi organizate 3 Workshop-uri – online la care participii și angajații DSP sau după 

caz medicii de familie care au participat la stagii si care prezintă subiecte de interes ce 

ating cele 3 domenii de sănătate. Medicii de familie participanți vor discuta subiectele, 

le vor dezbate şi îşi vor împărtăşi cazurile medicale şi soluţiile găsite în domeniul 

subiectelor dezbătute. Aceste evenimente vor fi organizate de DSP Teleorman, DSP 

Alba şi DSP Bihor la care vor participa (la fata locului sau la distanta, prin mijloace 

electronice de comunicare) intre 60 si 150 de medici ( minim 20 de medici / 

eveniment) 

 Workshop-urile online vor fi organizate in perioada 12-20 decembrie  2020  

 Workshop-urile pot fi organizate pe durata de 2 zile  
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Oferta financiară va fi întocmită ținând seama de următoarele categorii/linii bugetare: 

- Costul maximal  al unei sesiuni webinar  este de 60.000 lei fara TVA  
- Suma totală este variabilă în funcție de numărul de participanți . Sunt alocați maxim 

3000 lei/participant pentru un număr de 20 de participanți / eveniment.  ( 2 
eveniment tip webinar X 60.000 lei = 120.000 lei fara TVA )In acest tarif intra si 
onorariul partenerului olandez   

- Costul estimat al organizarii unei sesiuni de tip workshop online este de 
5.000 lei ( 3 evenimente x 5.000 lei = 15.000 lei) Suma este fixa indiferent de 
numărul de participanți ( mimim 20) 

 

 Furnizorul va asigura trasabilitatea evenimentului, iar la facturare va prezenta dovezi 
care sa ateste participarea medicilor la eveniment 

  

 

Oferta prestatorului va conține atât oferta totală cât și detalierea separată a prețului 

unitar/pers și prețul total pentru fiecare element ofertat pentru fiecare lot in parte. 

 
 

Coordonator național formare    Expert schimbri 

internaționale /supervizare stiintifica 

 

Dr. Simona Pirvu   Dr. Adrian Pana  


