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1. Introducere 

Se aproba, 

~~D"TOR GENERAL 

MarinaIANC 

Caietul de sarcini face parte integranta din documenta1ia de atribuire $i constituie ansamblul 
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. 

in cadrul acestei proceduri, Direcfia Generala de Asistenfa Sociala ~i Protecfia Copilului 
Hunedoara indepline$te rolul de Autoritate contractanta in cadrul contractului. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa !ntr-un 
anumit capitol din caietul de sarcini $i nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca 
fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuia mentionata 
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii 

2.1. lnformatii despre Autoritatea I entitatea contractanta 

Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara este institutia 
publica de interes judetean cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliul Judetean ~i 
realizeaza la nivel judetean masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, 
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum ~i a oricaror persoane aflate in nevoie. 
Directia Generala de Asistenta Sociala $i Protectia Copilului Hunedoara are drept 
misiune asigurarea la nivel judetean a aplicarii legislatiei, a politicilor $i strategiilor de asistenta 
sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, 
persoanelor cu handicap $i a oricaror persoane aflate in nevoie. 

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor 

in calitate de achizitor, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 
Hunedoara i~i propune sa achizitioneze servicii medicale in vederea incluziunii sociale a copiilor ~i 
adultilor cu nevoi speciale, de prevenire a abandonului ~i institutionalizare, prin asigurarea pe 
timpul zilei a unor activitati de recuperare, abilitare I reabilitare neuromotorie. 

Activitatile ce urmeaza sa se deruleze au la baza Ordinul nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ~i Ordinul 
nr. 82 I 2019 privind Standardele specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca 



Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ~i Centre de servicii de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati (Anexa 6). 

2.3. Informafii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea contractanta. 

2.3.1.0biectul contractului 11 constituie prestarea serviciilor medicale in vederea evaluarii 
medicale a beneficiarilor care au nevoie de serviciile de recuperare neuromotorii (fizioterapie, 
kinetoterapie, masaj) care se des!a~oara in cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii Deva ~i 
in cadrul Centrului de zi de recuperare pentru adulti Deva. 

Servicii solicitate 
Servicii medicale prestate de un medic cu specialitatea in medicina de recuperare, medicina 
fizica ~i balneologie, servicii ce urmeza a fi prestate in Deva, la urmatoarea locatie: str. 
Gheorghe Baritiu, nr. 21 - 14 ore I luna._ 

2.3.2.0biectivele urmarite prin fumizarea serviciilor: evaluarea medicalii a beneficiarilor cu 
nevoi speciale care necesita terapii de recuperare I reabilitare neuromotorie. 

3. Descrierea serviciilor solicitate. 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea 
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant 
propunerea tehnica ~i propunerea financiara pentru procedura de achizitie a serviciilor medicale. 

3.1. Descrierea situafiei actuale la nivelul Autoritafii contractante. 

in prezent, serviciile medicale ce formeaza obiectul prezentului caiet de sarcini nu mai sunt 
prestate de catre nici un medic motiv pentru care este nevoie ca incepand cu 01.08.2020 sa existe o 
colaborare cu un medic specialist de recuperare, medicina fizica ~i balneologie care sa efectueze 
evaluarea medicala ~i sa propuna planul de interventie personalizat pentru fiecare beneficiar in 
parte. 

Medicul specialist care evalua medical beneficiarii ~i-a !ncheiat activitatea incepand cu data 
de 01.07.2020 ceea ce a dus la imposibilitatea de a evalua beneficiarii care necesita serviciile oferite 
in cele doua centre. 

A vand In vedere contextul actual al pandemiei cu Covid 19, postul de medic nu s-a putut 
scoate la concurs pana in prezent. 

3.2. Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor: 

Derularea activitatilor in cadrul procesului de recuperare I reabilitare neuromotorie, in 
conformitate cu legislatia in vigoare are ca scop mentinerii, imbunatatirii sau cre~terea calitatii 
vietii beneficiarilor prin: 

• Activitati de kinetoterapie; 
• Activitati de masaj terapeutic; 
• Activitafi de fizioterapie; 
• Acordare de suport ~i indrumarea medicala familiei I apartinatoriilor I reprezentantului legal. 

3.3. Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor: 

A vand in vedere prevederile Ordinul nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ~i a Ordinul nr. 82 I 
2019 privind Standardele specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre 
de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ~i Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati (Anexa 6), Centrul de zi de recuperare pentru 
copii Deva ~i Centrului de zi de recuperare pentru adulti Deva sunt centre de zi specializate pentru 



recuperarea persoanelor in vederea imbunatatirii ~i mentinerii starii de sanatate, pentru a prevenii 
abandonul ~i a-i mentine In familia naturala ~i nu in ultimul rand pentru incluziunea lor socialil. 
Familia I apat1iniltorii I reprezentantii legali- considerati actori indispensabili In viata acestor 
beneficiarilor pot participa la activitati de sprijin, consiliere sau suport de specialitate. 

Toate activitatile de recuperare I reabilitare care se desra~oara In cadrul celor douil centre au 
la bazii evaluarea medicalil. Medicul specialist de recuperare, medicinil fizicil ~i balneologie 
evalueazil ~i stabile~te procedurile terapeutice, lntocme~te planul individualizat de interventie pentru 
fiecare beneficiar In functie de diagnosticul ~i nevoile particulare ale fiecilruia In parte. Medicul 
specialist de recuperare, medicina fizicil ~i balneologie este parte importantil din echipa 
multidisciplinaril care face posibilil derularea intregului proces terapeutic. 

3.3.1.Durata contractului: panil la 31.12.2020. 

3.4.1. Beneficiarii serviciilor medicale: 
Beneficiarii serviciilor medicale sunt persoane cu dizabilitati I deficiente fizice, psihice ~i 

familiile acestora, cu domiciliul aflat pe raza judeµilui, care au sau nu certificat de Incadrare in grad 
de handicap ~i care au o recomandare de a urma un program de recuperare. 

3.5.5. Constrangeri privind locatia unde se va desla~ura evaluarea medicala din cadrul 
procesului de recuperare 

Locatia de desfli~urare a evaluilrii va fi asiguratil de catre D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 

3.6. Atributiile ~i responsabilitatile Partilor 
• Descrierea atributiilor ~i responsabilitatile prestatorului de servicii medicale: 

a) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i I sau prezentate In oferta; 
b) Prestatorul are obliga#a de a executa serviciile prevazute cu profesionalism ~i promptitudine 
cuvenite angajamentului asumat ~i In conformitate cu oferta de servicii. 
c) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materiale, echipamente ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de 
~i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora in contract sau se poate duce 
in mod rezonabil din contract. 
d) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor ~i de asigurarea tuturor 
operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat ~i calificarea personalului folosit pe toatil 
durata contractului. 

• Responsabilitatea achizitorului: 
a) Achizitorul se obliga sa plilteasca pretul catre prestator In termen de 60 zile, de la data 

transmiterii facturii, Insotite de raportul lunar de activitate. 
b) Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

previizute, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor ~i de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plata la nivelul corespunziltor zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai scurt timp. 

c) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i I sau informati pe 
care acesta le considera necesare indeplinirii contractului. 

4. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii/entitatii contractante 

4.1. Oferta tehnica: 

Oferta tehnica se va intocmi pentru fiecare lot in parte. 
Ofertantul va prezenta o propunere tehnica, in cadrul careia va descrie serviciile ~i atributiile 

ce urmeazil a fi prestate, in conformitate cu cerintele din prezentul caiet de sarcini ~i va depune 
documentele solicitate prin prezentul caiet. 

LOT Denumire servicii Caracteristici tehnice solicitate 
Lot 1 Servicii medicale restate de *Pro ram de lucru solicitat: 



un medic cu specialitatea in 
medicina de recuperare, 
medicina fizica ~i balneologie, 
servicii ce urmeza a fi prestate 
in Deva, la urmiitoarea locatie: 
str. Gheorghe Baritiu nr. 21. 

*Numar de ore prestate pe luna: 14 ore ( 4 zile pe 
Inna). 
Modul de repartizare a celor 7 ore I luna va face 
obiectul unui acord scris, l'ncheiat ulterior incheierii 
contractului de prestari servicii, intre Centrului de zi 
de recuperare pentru copii Deva ~i Centrului de zi de 
recuperare pentru adulti Deva ~1 prestatorul de 
servicii. 
in cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii 
Deva se vor desfii~ura 7 ore de activitate care vor fi 
impaqite_in patru zile: doua zile pe Iuna se vor 
des:fii~ura consultatii medicale iar doua zile pe luna, 
la finalul terapiilor se vor elibera scrisorile medicale 
unde se vor regasii concluziile ~1 recomandarile 
medicale. 
in cadrul Centrului de zi de recuperare pentru adulti 
Deva se vor desfii~ura 7 ore de activitate care vor fi 
impaqite_in patru zile: doua zile pe luna se vor 
desfii~ura consultafii medicale iar doua zile pe luna, 
la finalul terapiilor se vor elibera scrisorile medicale 
unde se vor regasii concluziile ~1 recomandarile 
medicale. 

*Locafia prestarii serviciilor: Deva, Adresa str. 
Gheorghe Baritiu nr. 21; 
*Serviciile vor consta in: 

verificarea documentelor medicale 
care beneficiarul se prezinta 
consultatie; 

- consult medical de specialitate; 

cu 
la 

- solicitarea unor documente medicale 
suplimentare (RMN, radiografii, etc), 
daca este nevoie; 

- mentinerea legaturii cu DSP, alte institutii 
medicale ~1 unitati sanitare, inclusiv 
Colegiul Medicilor din Romania; 

- informarea familiei I reprezentantului 
legal cu privire la terapiile I procedurile 
de care are nevo1e beneficiarul pentru 
recuperare I reabilitare medicala; 

- furnizarea informatiilor necesare despre 
fiecare caz in parte responsabilului de caz; 

- completarea fi~ei de tratament balnear 
pentru fiecare beneficiar in parte; 

- completarea fi~ei de evaluare clinico-
functionale periodice pentru fiecare 
bene:ficiar in parte; 

- completarea scnsorn medicale pentru 
fiecare beneficiar in parte; 

Se solicita depunerea urmatoarelor documente, in 
cadrul propunerii tehnice: 
- certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
Romania; 
- Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic 
al Colegiului Medicilor din Romania; 



Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa 
asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele I specificatiile prevazute 
in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini ~i a 
docum~ntelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire. 

In acest scop, pomind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce 
urmeaza sa fie atribuit ~i prin raportare la necesitatile, obiectivele ~i constrangerile autoritatii I 
entitatii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea 
tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia 
contractului. 

4.2. Oferta financiara: 
Oferta financiara se va intocmi pentru fiecare lot in parte. 
Se vor completa ~i depune in cadrul ofertei financiare: formularul de propunere financiara ~i 

centralizatorul de preturi, pus la dispozitie de autoritatea contractanta, pentru fiecare lot in parte. 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa fumizeze toate 

informatiile necesare cu privire la diversele conditii financiare ~i comerciale legate de formarea 
pretului ofertat, exprimat in Lei, rara TVA, astfel !neat sa se poata proba asigurarea realizarii tuturor 
activitatilor, eel pufin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, in marja pretului ofertat. 

V aloarea va fi specificata in lei Ia.ra TV A pentru fiecare lot in parte. 
Oferta financiara include valoarea tuturor cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor 

medicale In conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini. 
Stabilirea ofertei castigatoare se va face comparand valoarea totala a ofertelor pentru fiecare 

lot in parte. Criteriul de atribuire a achizitiei este ,,pretul eel mai scazut". 

5. Receptia ~i verificari 
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabilii 

conformitatea lor cu prevederile din contract. 
Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract. 
Achizitorul are obligafia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru acest scop. 

6. Modalitati si conditii de plata 
Facturarea serviciilor se va efectua dupa finalizarea activitatii aferente unei luni 

calendaristice, pana eel tarziu pe data de zece ale lunii urmatoare. 
Factura prestatorului de servicii de formare profesionala va fi insotita in mod obligatoriu de 

urmatoarele documente: 
1. Raportul de activitate, din luna emiterii facturii, in care se va mentiona date despre 

activitatea prestatii. 
Plata serviciilor se va efectua: In termen de maximum 60 zile de la data primirii facturii ~i a 

raportului lunar de activitate anexat. 

7. Cadrul Ie2al care 2uverneaza relatia dintre Autoritatea I entitatea contractanta ~i 

Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social ~i al relatiilor de munca). 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile 
aplicabile in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile intemationale de drept In domeniul mediului, 
social §i al muncii enumerate In anexa X la Directiva 2014/24, respective. 

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare; 
ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectiva; 
iii.Conventia nr. 29 a OIM privind munca foqata; 
iv.Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii foqate; 
v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de Incadrare in munca; 
vi.Conventia nr. 111 OIM privind discriminarea (ocuparea foqei de munca §i profesie); 



8. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul 
Contractului. daca este cazul. 

Gestionarea derularii contractului cadru se realizeaza de catre responsabilul de derulare a 
contractului din cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii Deva ~i Centrului de zi de 
recuperare pentru adulti Deva, pe baza datelor ~i informatiilor furnizate de catre centrele 
beneficiare. 

D Director General Adjunct 
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Geo~ !WJ1gela POPA 


