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NORME METODOLOGICE
cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii
pentru decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor compensate şi
necompensate prescrise pentru asiguraţii MAI cu drept la gratuitate

I. CADRUL LEGAL:
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea nr. 266/2008 legea farmaciei, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul M.S. nr. 962/2009 pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea farmaciilor si drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi
psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, cu modificările şi completările
ulterioare.
H.G. nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale,
medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu
modificările şi completările ulterioare.
H.G nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările
şi completările ulterioare.
Ordinul MS/CNAS nr. 196/386/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi
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a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20162017.
H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe
bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi
completările ulterioare.
H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică,
siguranţa naţională şi autoritate judecătorească, cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTA referitoare la stabilirea modalităţii de asigurare a drepturilor privind gratuitatea la
asistenţă medicală cu medicamente în reţeaua sanitară M.A.I., înregistrată în unitate cu nr.
3528457/30.03.2011.
Ordinul nr. 516/2003 privind acordarea asistenţei medicale în unităţile M.A.I.
II. SCOPUL INCHEIERII CONTRACTULUI
Decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor compensate şi
necompensate prescrise pentru asiguraţii M.A.I. cu drept la gratuitate.
III. NORME METODOLOGICE
1.Dispoziţii generale:
-Directorul C.M.D.T.A. “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti numeşte prin dispoziţie zilnică
pe unitate, o comisie care are ca atribuţii: întocmirea caietului de sarcini şi a proiectului de contract,
analiza ofertelor şi selectarea farmaciilor comunitare care îndeplinesc criteriile de selecţie stabilite
prin caietul de sarcini.
-Comisia este formată din: preşedinte, trei membri şi consilierul juridic.
-Prin farmacii comunitare se înţeleg societăţile comerciale care au ca obiect de
activitate prestarea de servicii farmaceutice şi comercializarea cu amănuntul a produselor
farmaceutice.
2. Descrierea procedurii:
A)Planificarea activităţilor:
-Comisia întocmeşte caietul de sarcini şi proiectul de contract;
-Se publică pe pagina de internet a M.A.I., www.mai.gov.ro/ informatii publice/
transparanţă instituţională/ anunţuri, caietul de sarcini, normele metodologice proprii şi proiectul
de contract.
B) Invitaţia de a depune ofertă/acord:
-Se transmite prin fax sau e-mail către toate farmaciile comunitare aflate în relaţie
contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. situate în Bucureşti şi judetele Arges, Călăraşi, Constanţa,
Damboviţa, Dolj, Ialomiţa, Gorj, Giurgiu, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Tulcea, şi Valcea, judeţe în
care sunt centre medicale judeţene aflate în subordinea C.M.D.T.A. „ Dr. N. Kretzulescu”
Bucureşti, invitaţia de a depune ofertă în vederea participării la procedură.
-Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare vor fi transmise cu cel puţin 3 zile
înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
C)Depunerea ofertelor
-La data, locul şi termenul stabilit în caietul de sarcini.
D) Analiza ofertelor
-Pe baza criteriilor de selecţie se stabilesc farmaciile comunitare cu care se va încheia
contractul de servicii.
- În funcţie de clasamentul final se aleg:
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3 farmacii pe sector, pentru municipiul Bucuresti.
3-9 farmacii pe judeţ, în funcţie de cerinţele existente la nivel local.
-În cazul în care la selecţie participă societăţi comerciale care au în structură lanţuri de
farmacii şi mai multe farmacii în acelaşi sector sau judeţ, se va selecta câte o singură farmacie
pentru fiecare sector sau judeţ, chiar dacă clasamentul final ar permite ocuparea celor trei locuri pe
sector, respectiv pe judeţ.
E)Criterii:
1.Criterii de calificare:



Farmacia să fie în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Să prezinte până la data stabilită în caietul de sarcini următoarele documente:
a) Fişa de informaţii generale şi cifra de afaceri din ultimii 3 ani - formularul nr. 1
b) Formular de ofertă/acord- formularul nr. 2
c) Declaraţie pe propria raspundere privind adaptarea sistemului informatic- formularul nr. 3
d) Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. valabil
pentru anul 2017, certificat pentru conformitate cu originalul şi semnat.
e) Lista farmaciilor pe care ofertantul le are si dacă acestea sunt sau nu în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate- formularul nr. 4.
f) Proiectul Contractului într-un exemplar, completat cu datele ofertantului, semnat şi
stampilat pe fiecare pagină pentru a confirma acceptarea clauzelor contractuale.
g) Imputernicire –formularul nr. 5
h) Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să
rezulte obiectul de activitate şi sediile secundare/punctele de lucru. Obiectul contractului trebuie
să aibă corespondenţă în codul CAEN din Certificatul constatator emis de O.N.R.C. Certificatul să
fie emis cu cel mult 60 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
i) Declaraţie pe proprie raspundere privind eligibilitatea ofertantului -formularul nr.6.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt următoarele:
-Vieru Teodor
-Mateescu Alexandru
-Cernăianu Carmen
-Avram Cristina
-Velcea Mihail
-Ghiţescu Daniela
-Joiţa Virgil
-Miclea Cătălin
-Ursache Monica.
Documentele depuse vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate şi
ştampilate.
2.Criterii de selecţie:
 În ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri pentru fiecare sector, respectiv fiecare judeţ.
 Discountul cel mai mare oferit de prestator.
Ponderea criteriilor de selecţie este de 50% pentru cifra de afaceri şi 50% pentru
discountul acordat.
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3.Modul de stabilire al clasamentului ofertanţilor
Pentru societăţile comerciale ofertante care au mai multe farmacii, media anuală a cifrei de
afaceri declarate se împarte la numărul farmaciilor/punctelor de lucru şi se obţine o medie a cifrei
de afaceri pentru fiecare farmacie în parte care va fi luată în calcul conform celor de mai jos.
Prin cifra de afaceri declarată se înţelege cifra de afaceri a societăţii rezultată din
activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor farmaceutice.


Ofertantul care are media cifrei de afaceri cea mai mare/farmacie/punct de lucru primeşte
100 puncte.
 Ofertantul care ofertează cel mai mare discount primeşte 100 puncte.
Pentru ceilalţi ofertanţi, punctajul obţinut pentru cifra de afaceri, respectiv pentru discount se
calculează prin regula de trei simplă.
EXEMPLU:
Ofertant 1 – cifra de afaceri A – 100 puncte ;
Ofertant 2 – cifra de afaceri B – X puncte
;
 Pentru Cifra de afaceri
A ........................ 100 puncte
B ......................... X puncte

Ofertant 1 – discount A1 – 100 puncte
Ofertant 2 – discount B1 – X1 puncte

in care A = cifra de afaceri maximă
B = cifra de afaceri următoare
C, D, E, F etc = cifra de afaceri în ordine descrescatoare

A ......................... 100 puncte
C (D,E,F, etc) .......Y (Z, W, etc) puncte
Clasament cifra afaceri

1.
2.
3.
4.

A 100puncte
B X puncte
C Y puncte
D Z puncte etc.

 Pentru Discount – se va calcula în mod similar
Clasament discount
1. A1 100puncte
2. B1 X1puncte
3. C1 Y1puncte
4. D1 Z1puncte etc.
Clasamentul final se va calcula prin însumarea punctelor aferente clasamentului cifrei de
afaceri cu punctele aferente clasamentului pentru discount stabilit pentru fiecare sector, respectiv
judeţ în parte, în ordinea descrescătoare a punctajului total.
În cazul în care o societate/farmacie este nou înfiinţată şi ca urmare nu poate prezenta cifra
de afaceri pe ultimii trei ani, se ia în calcul cifra de afaceri declarată împărţită la numărul de luni de
la infiinţare până în prezent şi înmulţită cu 12 luni.
În cazul în care o societate comercială a separat activitatea de comercializare cu amănuntul a
produselor farmaceutice de activitatea de comercializare en-gross a produselor farmaceutice se ia
în calcul cifra de afaceri declarată împărţită la numarul de luni de la separarea activităţilor până în
prezent şi înmulţită cu 12 luni.
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F) Întocmirea raportului de atribuire
-În urma analizei tuturor ofertelor comisia va întocmi un raport de atribuire care se supune
spre aprobare conducătorului unităţii.
G) Comunicarea privind rezultatul selecţiei de oferte
Se comunică societăţilor comerciale care au depus oferte rezultatul selecţiei, motivul
respingerii pentru ofertanţii declaraţi necâştigători, data depunerii contestaţiilor şi data semnării
contractului de prestări servicii.
3.Contestaţii
Contestatiile cu privire la selecţia farmaciilor comunitare se depun la sediul C.M.D.T.A.
“Dr. Nicolae Kretzulescu”, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării raportului de
atribuire şi se soluţionează la nivelul acesteia în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.
4.Încheierea contractelor de prestări servicii
Contractele se încheie în termen de cinci zile de la data comunicării raportului de atribuire
sau cinci zile de la data soluţionării contestaţiilor.
5. Anunţul de atribuire
Anunţul de atribuire se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la
sectiunea mai.gov.ro-transparenta institutionala-anunturi.
6.Clasarea documentelor
Documentaţia legată de procedură se clasează la biroul achiziţii publice.
Contractele în original se transmit la compartimentul financiar şi dosarul procedurii.

Întocmit
Consilier juridic
Comisar de poliţie
GHIŢESCU DANIELA
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