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CAIET DE SARCINI 

Cap.I. Obiectul contractului 

Art.1. Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiții de concurență a unui 

contractant, persoană juridică, care să furnizeze medicamente necesare desfășurării activităţii 

în cabinetele medicale școlare și pentru dotarea truselor de urgență din cabinetele stomatologice 

școlare ale Serviciului Asistență Medicală în Unități de Învățământ din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Brașov. 

   Cap.II. Scopul contractului 

Art.2. Operatorul economic contractant  trebuie să furnizeze produsele conform cerințelor 

prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

           Cap. III. Obligațiile operatorului economic -  Condiții obligatorii 

Art.3. Operatorul economic contractant se obligă să livreze următoarele produse în cantitățile 

și având caracteristicile precizate în tabelele următoare: 

 

Medicamente pentru cabinetele medicale – an școlar 2022/2023 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE U/M CANTITATE 

1 Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml fiole 126 

2 Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml fiole 115 

3 EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou 

preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 

stilou 70 

4 Diazepamum soluție rectală,  

pungi 5 mg/2,5 ml și 10 mg/2,5 ml 

 
117 

5 Glucosum 33% sol injectabilă 3,3 g/10 ml fiole 169 

6 Clorură de sodiu soluție a  9 mg/ml  

monodoză de plastic a 5ml 

fiole 681 

7 Salbutamolum  – suspensie  inhalatorie presurizată 100 

micrograme/doza – tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 

spray 71 

8 Loratadinum, sirop 1 mg/ml, flacon flacon 59 

9 Loratadin, comprimate comprimate 1334 

10 Paracetamolum, sirop 120 mg/5 ml flacon 112 

11 Paracetamol 500 mg comprimate 3300 

12 Captopril 25 mg comprimate 340 

13 Metoprolol 50 mg comprimate 315 

14 Ibuprofen sirop a 40 mg/ml flacon 115 

15 Ibuprofen 200 mg comprimate 3470 

16 Metamizol sodic 500 mg comprimate 1320 

17 Trimebutină suspensie buvabilă a 24mg/5ml flacon 93 
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18 Drotaverină 40 mg comprimate 2032 

19 Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie plicuri 829 

20 Simeticonă picături orale, emulsie a 40mg/ml (1ml=25pic) flacon 71 

21 Cărbune activat pulbere, flacon 60 g flacon 58 

22 Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu şi 

trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium comprimate 

masticabile 

cutii 66 

23 Calciu sirop fără zahăr flacon 67 

24 Oxeladinum sirop 0,2% flacon 84 

25 Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian,  

flacon presurizat 

flacon 86 

26 Heparinoidum unguent tub 73 

27 Unguent cu bacitracină și neomicină tub 68 

28 Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere 

cutanată 1g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI şi sulfat de 

neomicină 5000 UI, cutie a 10 g 

cutii 67 

29 Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 67 

30 Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray 

cutanat 

tub 75 

31 Phenylbutazonum – cream tub 67 

32 Diclofenac gel tub 71 

33 Bureți cu efect hemostatic bucăți 746 

 

Truse de urgență din cabinetele medicale stomatologice: 

Nr.  

Crt. Denumire Forma farmaceutică U/M Total 

1 Nitroglicerină caps. 0,5 mg sau 0,65 mg flacon 3 

2 Nitroglicerină aerosol 0,4 mg/doză flacon 1 

3 Nifedinină cps. 20 mg tbl 10 

4 Acid acetisalicilic cps/ 500 mg tbl 30 

5 Furosemid fiole 20 mg/2 ml fiole 30 

6 Adrenalină fiole 1 mg/1 ml fiole 15 

7 Efedrină fiole 10 mg/1 ml fiole 5 

8 Atropină fiole 10 mg/1 ml fiole 5 

9 

 

Hidrocortizon/            

Hemisusccinat 

(Flebocortid,Hidrocortizone, Hidrocortizone 

natriu succinat) Flacoane 100 mg, 

 fiole 25 mg flacon 1 

10 Amiofilină Miofilin fiole 10 ml fiole 2 

11 Loratadină Comprimate 10 mg. comprimate  25 

12 Clorură de sodiu  9 ‰ fiole 10 ml fiole 15 

13 Clorură de sodiu 9 ‰ pungi 500 ml pungi 6 

14 Glucoză 10 % pungi 500 ml pungi 3 

15 Calciu Gluconic fiole 500 mg/5 ml fiole 3 

16 Ketorolac Ketorol, Ketrodol, Toradol fiole 30 mg/1 ml fiole 15 

17 Metamizol Algocalmin, Analgin, Novalgin fiole 10 

18 Drotaverin NO-SPA cps tbl 10 



19 Amoxicilină 

Duomox, E-mox, Ephamox, Moxilen, 

Ospamox cp 500 mg cps 15 

20 Clindamicină 

Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine 

cp 150 mg sau 300 mg cps 12 

Cap. IV Livrarea și recepția produselor 

Art. 4. Furnizorul se obligă să furnizeze medicamentele în termen de 5 zile de la data solicitării. 

 Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față la 

manipularea dură pe timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, soare 

și precipitații atât pe timpul transportului cât și a depozitării în aer liber, astfel încât produsele 

să ajungă în stare bună la achizitor. 

 Termenul de valabilitate al medicamentelor  trebuie să fie de cel puțin 50% din perioada 

de valabilitate a produsului, dar nu mai puțin de 12 luni, termen care va fi menționat pe 

ambalajul fiecărui produs. 

 Toate cheltuielile de ambalare ale produselor vor fi în sarcina ofertantului, fiind incluse 

în preț. 

 La livrare, produsele vor fi însoțite de factură electronică ce va fi transmisă achizitorului, 

în calitate de destinatar, prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. 

Art.5. Recepția  cantitativă și calitativă se va face de către autoritatea contractantă prin Comisia 

de recepție la sediul achizitorului din strada Panselelor nr. 23, Brașov. 

Produsele care nu corespund calitativ vor fi respinse și vor fi înlocuite de către furnizor 

cu produse corespunzătoare specificațiilor din prezentul caiet de sarcini, în termen de maximum 

2 zile. 

Cap.V Prezentarea ofertei 

Art.6. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate 

de obiectul contractului de achiziție publică. 

Se va oferta întreaga cantitate de produse solicitată. Ofertantul va respecta unitatea de 

măsură impusă de autoritatea contractantă, prețul declarat fiind obligatoriu pentru această 

unitate de măsură. 

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA și va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării 

contractului. Prețul ofertei se va exprima obligatoriu cu doar două zecimale. 

 Câștigător va fi declarat ofertantul cu propunerea financiară cu prețul cel mai scăzut/ 

total achiziție. 

  În cazul în care ofertantul desemnat câștigător este înscris în SEAP, oferta va fi 

accesată în catalogul electronic. 

Cap.VI. Oferte alternative 

Art.7. Nu este permisă prezentarea ofertelor alternative. 

Cap.VII. Evaluarea ofertei 

Art.8. Criteriul de evaluare a ofertei va fi prețul cel mai scăzut/total achiziție.   

Art.9. Va fi declarată câștigătoare oferta care are prețul cel mai scăzut/total achiziție.  

Cap.VIII. Modul de decontare  

Art.10. Plata produselor livrate se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii de 

către achizitor, în cont deschis la Trezorerie.                   
 


