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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 închiriere săli de curs și echipamente aferente, hrană pentru 

participanți, precum și transportul materialelor didactice si consumabile necesare 

desfășurării cursurilor in condiții optime, 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: 1.279.800 fara TVA pentru organizarea seminariilor ( evenimentelor 
de formare).  
 

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 

gestionare a implementării programelor de sănătate și a dezvoltării politicilor publice de 

sănătate. 

mailto:SECRETARIAT@DSPTR.RO
http://www.dsptr.ro/
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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 acord cadru 22 luni : 
 
Cantitati acord – cadru: 

Nr. Cod CPV Servicii UM 
Cantitate 
minima 
pachete 

Cantitate 
maxima 
pachete 

Preț 
maximal 
/pachet 

Garanție 
de 

participare 

1 79951000-5   

Pachet servicii 
organizare 
seminarii 
(evenimente de 
formare /  cursuri 
/workshop-uri ) ce 
includ următoarele:  
- închiriere sala, 
- cazare (dupa caz) 
- 3 mese/zi ( mic 
dejun. prânz si cina) 
-  alte servicii 
conexe pentru 
desfășurarea 
cursurilor  ( 2 pauze 
cafea si 
echipamente 
necesare 
desfasurarii 

buc 28 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.200 
lei fara 

TVA 

 
 
 
 
 

0.9% din 
valoarea 

estimata a 
tuturor 

pachetelor  
0,9% X 

16.200 lei 
X 79 =  

11.518 lei 
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cursurilor), conform 
caiet de sarcini 

4) SCOPUL ACORDULUI-CADRU: 
Scopul achiziției publice îl reprezintă: Servicii de cazare, organizare cursuri și workshop-
uri 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.Pachet servicii organizare cursuri: 
 
a. Masa : prânz, cina, 2 pauze cafea 

b. Sali de cursuri cu capacitate de minim 25 locuri  

c. Cazare participanți ( pe baza de opțiune) 

d .Transport participanti pe baza de  decont  

 
Aspecte generale 

 Perioada în care se vor organiza sesiunile de instruire este noiembrie 2018 - noiembrie 
2020, după cum urmează: în anul 2018 se vor organiza minim 8 sesiuni, în anul 
2019 se vor organiza circa 41 sesiuni și în anul 2020 se vor organiza minim 30 sesiuni. 

 Cursurile pot fi organizate în paralel în 2 până la 4 regiuni de dezvoltare strategică. 

 Numărul necesar de săli și calendarul organizarii cursurilor: estimarea necesarului de 
sali pe fiecare locatie si calendarul orientativ al cursurilor care se vor organiza in 
fiecare locatie este prezentat in tabelul de mai jos.  

 Necesarul de săli, calendarul cursurilor și locațiile se pot modifica in functie de 
numarul de inscrieri/locatie. Achizitorul va anunta locatia si perioada de derulare a 
cursului cu cel putin 2  saptamani inainte de data inceperii acestuia.  

 Furnizorul va identifica și propune sala de curs în cel mult 15 zile calendaristice de la 
data la care a fost informat asupra locației și datei desfășurării sesiunii. 

 Confirmarea finală pentru locatia de desfasurare a cursului va fi anunțată cu minim 10 
zile calendaristice înainte de începerea cursului  

 Numărul cursanților poate varia între minim 15 si maxim  20 pentru fiecare curs. La 
fiecare curs vor participa si 2 formatori care trebuie cuprinși oferta. 
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Achizitorul își rezervă dreptul de a stabili/modifica datele și locațiile cursurilor de instruire în 
funcție de numărul participanților înscriși.  

Cursuri estimate a se desfășura pe perioada derulării acordului cadru 
 
Curs nr. 1 33 cursuri     
 
Curs nr. 2  - 20 cursuri  
 
Curs nr. 3 14 cursuri  
 
Curs nr. 4  12 cursuri  
 
Total cursanți: minim 420  medici de familie 
Total participări:  minim 420  -  maxim 1580 
 

Total sesiuni/cursuri : 79 

Durata unui curs: 3 zile consecutive de vineri până dumnică. Cursurile vor fi organizate 
astfel: 4 ore/ vineri, 6 ore/sambata si 6 ore/duminica  

Costul maximal  al unei sesiuni este de 16.200 lei fara TVA  
Suma totală este variabilă în funcție de numărul de participanți și necesitatea asigurării 
serviciilor de transport si cazare. Ofertele care vor depăși aceasta suma /sesiune vor fi 
declarate neconforme . Oferta financiara va fi evaluata / sesiune ( sminar) 
 
 
Locațiile (regiunile) pentru organizarea sesiunilor de curs și numărul estimativ al acestora 
sunt după cum urmează: 
 
 Regiunea Sud -  Alexandria  - 21 cursuri 
 Regiunea BI – Bucuresti (Bucuresti, Ploiesti, Constanta si Vaslui) -   16 cursuri  
 Regiunea Vest - Oradea  ( Arad, Timisoara, Bistrita, Drobeta Turnu Severin, Beius si 

Marghita) 25 cursuri 
 Regiunea Centru – Alba Iulia  (Sibiu, Targu Mures, Cluj-Napoca, Deva) 

 
LOCALITATEA NR. CURSURI ALOCATE 

Alexandria 21 

Vaslui 2 

Ploiesti 3 

Constanța 3 

Drobeta Turnu Severin 2 



 
 
 

  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 
 
   

Alba Iulia 6 

Arad 2 

Bistrița 2 

Cluj-Napoca 3 

Timișoara 2 

Deva 2 

Târgu Mureș 3 

Sibiu 3 

Oradea 9 

Beiuș 4 

Marghita 4 

București 8 

  
Un număr minim de 420 medici de familie vor fii instruiți în cadrul a minim 28  sesiuni 
(seminarii) , timp de 24 luni, participând la unul, două sau trei cursuri din cadrul proiectului. 
Astfel în cadrul celor maxim 79 de sesiuni organizate, grupele de cursanți vor fi constituite din 
minim 15 persoane/grupă și maxim de 20 de persoane/grupă, ceea ce reprezintă un număr 
de minim minim 420  de participari și maxim 1580 participari. La  fiecare seminar / sesiune 
de formare vor participa si cate doi formatori, pentru care se vor deconta masa, 
transport si cazare  

Sesiunile se vor desfasura in perioada noiembrie 2018 – noiembrie 2020. 
În cadrul unei sesiuni se instruiește o grupă de medici de familie având circa  20 cursanti și 2 
formatori. 
 

Caracteristicile sălilor de curs în care se va derula pregătirea teoretică și aplicațiile 
practice: 
 

 Capacitatea fiecărei săli de curs în care se va derula pregătirea teoretică: 25  persoane 

 Toate sălile propuse vor beneficia atât de lumină naturală cât și artificiala (electrică). 

Sălile de curs în care se va derula pregătirea teoretică vor putea fi aerisite pe  parcursul 

sau în pauza sesiunilor de pregătire. Sălile nu vor fi modulare.  

 În sălile de curs nu vor exista stâlpi sau alte elemente arhitecturale care 

obstrucționează vederea către panoul de flipchart, către ecranul de proiecție sau către 

formator si care să împiedice aranjarea scaunelor în diferite forme. 

 Sălile vor fi prevăzute cu sisteme de încălzire si/sau răcire/aerisire (temperatura 

optimă 22-24 grade)  

 În fiecare sală va exista un spațiu de depozitare securizat pentru materialele de curs.    



 
 
 

  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 
 
   

 Pentru 1 grupa de participanți se asigură  1 sala cu echipamente x 3 zile x 500 lei chirie/ 

zi 

Sălile de curs pot fi în incinta hotelurilor (clasificate  cu minim 3 stele, maxim 4 stele), 

primăriilor, consiliilor locale, consiliilor județene, căminelor culturale, instituţiilor de 

învăţământ, sediilor organizațiilor nonguvernamentale, etc. 

Operatorii economici trebuie să depună o declarație pe propria răspundere și să se asigure că 

toate sălile în care se vor desfășura cursurile de formare, au toate autorizațiile de funcționare 

în termen de valabilitate și pot fi folosite în acest scop. 

Dotări:  
Toate sălile de curs în care se va derula programul de formare  vor fi dotate cu: 

 panou de flipchart cu coli, markere și sistem de proiecție care să includă: computer 
portabil, videoproiector, ecran de proiecție sau o soluție identificată de operatorii 
economici ofertanți, care să permită rularea de filme în format AVI,WMW, MKV, MP4, 
MOV etc. Soluția identificată de ofertanți trebuie să fie descrisă în oferta tehnică. 

 25 scaune  

 4 mese ușor deplasabile (50 – 70 cm latime, 1,20 -1,50 lungime, nu măsuțe de cafea) 
dintre care 3 așezate pe marginile fiecărei săli și 1 masă în fața sălii, lângă formatori 

 panou de flipchart  

 prelungitor cu triplu-stecher 

 alte echipamente și/sau instrumente și/sau cabluri de conexiune care să asigure buna 
funcționare a sistemului de proiecție menționat mai sus, retea wireless 

Prestatorul răspunde de siguranța sistemelor de proiectie, a prelungitorului sau a panoului de 
flipchart.  

Servicii necesare / sesiune ( seminar) 
 
1. Pachet masa cuprinde pentru o grupă: 2 mese de prânz x 50 lei fiecare, 2 cine x 40 lei 
fiecare , 7 pauze de cafea x 10 lei      
 
2. Servicii cazare cu mic dejun,   
Cuprinde: 

  cazare 2 nopți x tarif maxim 200 x 16 participanți, inclusiv cei 2 formatori . Serviciile 
de cazare nu fac obiectul participantilor din localitatea unde se desfășoară    
evenimentul 
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3. Servicii transport 
 100 lei x 17  participanți / grupa ( maxim decontabil ) pentru participanții din 

localitatea unde se desfășoară    evenimentul nu se decontează transport . 

4. Materiale curs in valoare de maxim  30 lei / cursant 
 
Hrană pentru participanți 
 
3 zile/ săptămână, vor fi asigurate: 

 3 mese principale: mic dejun, prânz, cina, 2 pauze cafea/zi  

 Pentru pauzele de cafea se asigură: 

- apă plată/ participant / zi îmbuteliată individual la sticle de 0,5 litri (2 sticle)  

- 250 g produse de patiserie dulce și sărată, ambalate individual pentru fiecare 
participant – care nu necesită condiții de depozitare specială (pot fi pastrate la 
temperatura camerei)  

- 200 ml cafea / participant / zi. Cafeaua va fi adusă și păstrată în termos. Pentru 
servirea cafelei vor fi aduse pahare și lingurite de plastic, zahăr alb/brun ambalat la 
plicuri individuale, îndulcitor,  lapte sau lapte condensat.   

- 200 ml ceai / participant / zi. Ceaiul va fi servit sub formă de apă fierbinte în termos şi 
pliculeţe la alegere cel putin 3 variante diferite. 

- servețele, pahare, farfurii de plastic de unică folosință.  
 
Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului programul fiecărui curs.  
Achizitorul nu va fi responsabil de depozitarea hranei. Prestatorul trebuie să propună o 
soluție pentru asigurarea zilnică a hranei și a apei necesare pentru participanți.  
 
Materiale pentru participanți 
Materialele pentru fiecare curs vor fi transportate în fiecare dintre locațiile în care se vor 
organiza cursuri de formare, astfel încât să fie disponibile în prima zi a cursului, pentru a fi 
distribuite participanților.  
Conținutul orientativ al materialelor:  
- 1 tabletă/participant. ( va fi pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta)  
 
 Prestatorul prin reprezentantul său asigură descărcarea suportului de curs, pus la dispoziție 
de către Achizitor, pe tabletă pentru fiecare participant. 
- papetarie constând în coli de scris/bloc-notes-uri, foi de flipchart, markere, post-it, pixuri 
- materiale consumabile constând în scotch, foarfece, formulare de înregistrare 
- materiale educaționale 

Lista exactă a materialelor ce vor fi transportate pentru fiecare curs va fi furnizata dupa 
semnarea contractului. Materialele educaționale ce nu sunt de unică folosință vor trebui 
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transportate înapoi la sediul Achizitorului și/sau la o altă locație stabilită de acesta (de ex: un 
alt curs). 
Achizitorul va asigura ambalarea materialelor pentru participanți astfel încât să fie 
transportate în condiții de maximă siguranță.  
Prestatorul va propune o soluție pentru a depozita, în condiții de siguranță, materialele 
educaționale, pe perioada desfășurării fiecărui curs. Soluția identificată de ofertanți trebuie să 
fie descrisă detaliat în oferta tehnică.  

Reprezentantul Achizitorului: 

- se va asigura în prima zi de curs a fiecărei grupe că sala îndeplinește toate condițiile 

agreate prin contract 

- va participa în prima zi de curs la înregistrarea participanților alături de cei 2 

formatori 

- pe toată perioada cursului în fiecare locație în care se va desfășura cursul. 

Prestatorul: 

- va asigura prezență unui reprezentant pe toată perioada sesiunii în toate locațiile în 

care se desfășoară cursul  

- va descărca înainte de începerea cursului suportul de curs de pe stick-ul pus la 

dispoziție de formator / achizitor pe tableta ce va fi înmânată participanților în 

ultima zi de curs 

Oferta financiară va fi întocmită ținând seama de următoarele categorii/linii bugetare: 

- Închiriere săli de curs și echipamente: preț unitar pe sala / pe zi înmulțit cu 3 
(numărul de zile de curs)  maxim 500 lei / zi 

- Servicii hrană pentru participanți: preț unitar pe cursant/ pe zi înmulțit cu 3 zile (2 
mese de prânz x 50 lei fiecare, 2 cine x 40 lei fiecare , 7 pauze de cafea x 10 lei    

-   cazare 2 nopți x tarif maxim 200 lei / noapte  x 16 participanți, inclusiv cei 2 
formatori 

- Servicii  de transport 100 lei x 17  participanți / grupa ( maxim decontabil ) in 
limita a 7,5 litri / 100 Km 

- Punere la dispoziție materiale consumabile și didactice: preț unitar  / curant de 
maxim 30 lei  

 

Orice alte tipuri de cheltuieli/costuri suplimentare (de exemplu, dar fără a se limita la: salarii 

personal operator economic, diurnă personal operator economic, cheltuieli cu transportul și 
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cazarea personalului angajat de operatorul economic, diverse comisioane angajate de 

operatorul economic, etc.) nu vor fi considerate costuri/cheltuieli eligibile.  

Specificaţii minime pentru serviciile solicitate: 

 Serviciile de restaurant: 

Pranzul alcatuit din: felul 1 (supa, ciorba, supa crema, etc.), felul 2 (carne, garnitura, salata sau 

mancaruri gatitate cu sau fara carne, etc.) si desert (prajituri de casa, prajituri de cofetarie, de 

patiserie, etc.) 

 

Cina, alcatuită din:  
 Fel principal (care să conțină: meniu diversificat, de principiu carne, garnitură, salată).  
 Desert (feluri diverisificate; prăjituri de casa, prăjituri de cofetarie, de patiserie, etc.) 
 Sucuri acidulate, neacidulate, ceai - minim 200 ml/persoana etc. 

Pauzele alcatuite din: cafea, ceai, patiserie (pregatita in ziua respectiva), fructe, apa minerala 
plata si carbogazoasa. 

 

 Serviciile hoteliere: 

Hotel 3 stele sau camere de 3 stele   

Camere single sau camere duble în regim de single, dacă nu se pot asigura camere single cu 

mic dejun inclus, în hoteluri de  maxim 3 stele sau cu camere de 3 stele. Locația hotelurilor va 

fi la maximum 2 km de locul unde se vor desfășura cursurile si evenimentele prezentate 

in caietul de sarcini 

Confirmările nominale vor fi făcute cu cel puţin două  zile inainte. 

 

Plata serviciilor hoteliere si de restaurant va fi efectuată in functie de  numărul de cazări 

solicitat . 

 

Prin asigurarea logisticii cursurilor se înțeleg următoarele acțiuni/servicii ale 

prestatorului:  

a) pre-rezervarea hotelului/hotelurilor, la data semnării fiecărui contract subsecvent, in 

perioadele estimate inițial; 

b) rezervarea hotelului/camerelor cu cel puţin două zile înainte, conform listelor de 

confirmări de participare; Plata serviciilor de cazare se va efectua în funcţie de numărul de 

rezervări conform listelor de confirmări de participare; decontarea serviciilor de transport 

c) primirea şi înregistrarea participanţilor la hotel(uri) în zilele derulării cursurilor; 

d) borderouri de masă și diagrame cazare; 

e) asigurarea interfeței intre autoritatea contractantă şi operatorul economic (hotelul) în ceea 

ce priveşte conformitatea serviciilor de cazare, masă şi săli (astfel cum sunt detaliate acestea 

in caietul de sarcini); 
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Operatorul economic selectat câștigător va întocmi rapoarte lunare de activitate în 

care va demonstra progresul serviciilor prestate. Odată stabilit calendarul cursurilor, 

furnizorul de servicii de organizare cursuri va demara acțiunile pentru organizarea sesiunilor 

de curs și va comunica toate datele necesare pentru cursurile pentru urmatoarele 3 luni. 

Furnizorul va raporta lunar situația organizării de sesiuni de curs pentru urmatoarele 3 luni, 

pâna la sfârsitul acestei activitați în luna 35 a proiectului. Formatul raportului lunar de 

activitate va fi transmis de Achizitor către operatorul economic selectat câștigător.  

 

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

unitar/pers și prețul total pentru fiecare element ofertat: prânz, cină, pauze de cafea,  

săli de conferință, cazare cu mic dejun inclus. 
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