MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALÃ

NESECRET
Nr. 4330082
Tulcea,
03.06.2014
Exemplar nr.___

CENTRUL MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA

NORME METODOLOGICE
cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii
contractului de prestări servicii farmaceutice pentru decontarea
contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru
asiguraţii din M.A.I.
I. LEGISLAŢIE APLICABILĂ
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 şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 38 alin. 1) din Legea nr. 360/2002 statutul poliţistului cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. art. 26 alin. 1) Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările
şi completările ulterioare.
HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.
Ordinul nr. 619/360 din 30.05.2014 (M.S., C.N.A.S.) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015.
H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
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personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordinul C.N.A.S. nr. 696/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare art. 16.
H.G. nr. 1169/2013 pentru modificarea H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor
sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate
judecătorească.
Ordinul 516/2003 privind acordarea asistentei medicale în unităţile M.A.I.
Dispoziţia Directorului Direcţiei Medicale privind metodologia de acordare a
medicamentelor care se prescriu pe retetele gratuite tip M.A.I. nr. 4241988 din
28.05.2013.

II. SCOPUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
Decontarea contributiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru categoriile
de asiguraţi ai M.A.I.:
1. cadrele militare active ale M.A.I. şi funcţionarii publici cu statut special (poliţiştii
şi cei asimilaţi acestora);
2. elevii şi studenţii unităţilor de învăţământ ale M.A.I.;
3. militarii în rezervă concentraţi, indiferent de grad, ai M.A.I.;
4. pensionari militari ai M.A.I, poliţiştii pensionari şi cei asimilaţi lor, precum şi
soţul/soţia acestora;
5. persoanele private de libertate din aresturile poliţiei;
6. membrii de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi
funcţionarilor publici asimilaţi acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în
întreţinerea legală a acestora).
III. NORME METODOLOGICE
1. Dispoziţii generale:
- Şeful Centrului Medical Judeţean Tulcea numeşte, prin dispoziţie zilnică pe unitate, o
comisie care are ca atibuţii selectarea farmaciilor comunitare în contract cu
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care îndeplinesc criteriile de selecţie stabilite prin caietul de
sarcini şi întocmeşte procesul verbal de selecţie.
- Comisia este formată din: Preşedinte şi doi membri.
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2. Descrierea procedurii:
A) Planificarea activităţilor:
- se întocmeşte caietul de sarcini şi modelul de contract;
- se publică pe pagina de internet a M.A.I., www.mai.gov.ro, documentele de calificare
(caietul de sarcini şi contractul).
B) Invitaţia de a depune ofertă/acord:
- invitaţia se transmite către toate farmaciile comunitare din judeţul Tulcea aflate la data
începerii procedurii în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
- invitaţia se transmite prin fax/e-mail cu rugămintea ca farmaciile să le înregistreze şi să
le retrimită către noi având astfel dovada primirii sau să formuleze un răspuns prin care
îşi exprimă acordul/dezacordul cu privire la disponibilitatea de a încheia contractul;
-se răspunde la eventuale clarificări.
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 farmaceutice;
- se va selecta oferta cu punctajul cel mai mare;
- se va încheia contract cu toate farmaciile care vor acorda discounturile şi preţurile
oferite de farmacia care a avut punctajul cel mai mare.
E) Criterii:
Criterii de calificare:
- Farmacia să fie în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (să prezinte o copie a
contractului în vigoare pentru anul 2014);
- Să prezinte documentele solicitate prin caietul de sarcini:
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 – formularul nr. 3;
d). Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu CASAOPSNAJ valabil
pentru 2014;
e). Lista farmaciilor aflate în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ – formularul nr. 4;
f). Lista medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii Centrului Medical
Judeţean Tulcea – formularul nr. 5;
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g). Proiectul contractului se va semna şi ştampila pe fiecare pagină pentru a confirma
aceptarea clauzelor contractuale;
h). Împuternicire – formularul nr. 6.
Criterii de selecţie:
- În ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri;
- În ordinea crescătoare a prețului de vânzare al medicamentelor cuprinse în Lista
medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea;
- În ordinea descrescătoare a discountului oferit de prestator pentru medicamentele
cuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate;
- În ordinea descrescătoare a discountului oferit de prestator pentru medicamentele
înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii, necuprinse
în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate.
Ponderea criteriilor de selecţie este:
- 20% pentru cifra de afaceri,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor
decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele înregistrate la Agenţia Naţională a
Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi produselor biologice
de uz uman al Ministerului Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor decontate de
Casele de asigurări de sănătate,
- 40% pentru preţul ofertat la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor cel mai
des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea.
F) Întocmirea procesului verbal de atribuire:
- în urma analizei tuturor ofertelor comisia va întocmi un proces verbal;
- procesul verbal se aprobă de către şeful centrului medical.
G) Transmiterea invitaţiei pentru încheierea contractului:
- se comunică ofertanţilor declaraţi câstigători data la care sunt invitaţi să încheie
contractul.
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3. Contestaţii
3.1. Contestaţiile cu privire la selecţia farmaciilor comunitare se depun la sediul
Centrului Medical Judeţean Tulcea, în termen de 24 de ore de la data comunicării
procesului verbal de atribuire.
4. Încheierea contractelor
4.1. Contractele se încheie în conformitate cu prevederile din OUG nr. 34/2006
aplicabile pentru această situaţie.
5. Anunţul de atribuire
5.1. Anunţul de atribuire se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor
Interne.
6. Clasarea documentelor
Documentaţia legată de procedură se clasează la compartimentul financiar.
Contractele în original se păstrează de către şeful centrului medical.
Întocmit,
Comisia:

Preşedinte: Cms. şef Avram Sidonia Mihaela
Membri:

____________

Ag. şef pr. Grigore Nicolae

____________

Ag. şef pr. Baccela Maria

____________
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