
MINISTERUL SANATATII 

 

ORDIN  

pentru aprobarea Normelor  metodologice pentru achiziţia publica centralizata, la 
nivel national, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, 

echipamente de protecţie, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto 
 
 
            Având în vedere dispozițiile art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 
71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, 
centralizată; 
  Văzând Regeratul de aprobare al Serviciului de achiziții 
nr…….…………………. 
 In temeiul prevederilor art. 7 alin.(1) si (4) din Hotărârea de Guvern 
nr.144/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu 
modificarile si completările ulterioare,   
 
 Ministrul sănătății emite următorul : 
 
 

O R D I N 
 
 
 Art.1. Se aprobă Normele  metodologice de aplicare a sistemului 
centralizat la nivel naţional de achiziţionare de medicamente, materiale sanitare, 
echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili și 
lubrifianți pentru parcul auto prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
       Art.2. Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unitatile 
sanitare  implicate, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. 

       Art.3 Ordinul  se publică  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

MINISTRUL  SĂNĂTĂȚII, 
 

RAED ARAFAT 
 
 
 
 
 



INISTERUL SĂNĂTĂŢII  
SERVICIUL ACHIZITII 
                         APROB, 

 
      MINISTRU     

                                                          
Raed Arafat 

 
 
                   

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 In Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea 
Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, centralizată, la art.5 se 
prevede că pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de 
achiziţionare de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, 
echipamente de protecţie, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, în 
termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență a 
Guvernului, Ministerul Sănătății emite norme metodologice de aplicare a 
sistemului centralizat la nivel naţional de achiziţionare de medicamente, materiale 
sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili și 
lubrifianți pentru parcul auto. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin, pe 
care îl supunem spre aprobare. 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
 

Carmen Comandașu 
 

 

 
 

 

 

 



 
ANEXA 
 

 
Normele  metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de 

medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, 
servicii, combustibili şi lubrifianți pentru parcul auto 

 
 

 
 

Art.1. (1)  Ministerul Sănătăţii este  unitate de achiziții publice, centralizată. 
(2) În această calitate, conferită în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 71 din 2012, Ministerul Sănătăţii, prin structura de 
specialitate, organizează şi desfăşoara licitaţii publice, la nivel naţional, pentru 
achiziţia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente 
de protecţie, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto.  
(3) In baza licitatiilor desfasurate, Unitatea de achizitii publice, centralizata incheie 
acorduri-cadru pe care le atribuie  unităților sanitare publice. 
(4) In baza acordurilor-cadru unitatile sanitare incheie contracte subsecvente cu 
respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Cap.1. Etapa 1 – Elaborarea Listei cu medicamentele, materialele sanitare, 
echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii și 
lubrifianții 
 
Art.2. (1) Anual sau ori de cate ori este nevoie, Minsterul Sanatatii elaboreaza lista 
cuprinzand medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, 
echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii și lubrifianții pentru care se 
organizeaza achizitii publice centralizate, la nivel national. 
(2) Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, 
echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii și lubrifianții pentru parcul 
auto pentru care se organizeaza achizitii publice centralizate, la nivel national, se 
intocmeste de catre Ministerul Sanatatii. Lista poate fi completata cu propuneri 
transmise de unitatile sanitare publice.  
(3) Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, 
echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii și lubrifianții se aproba prin 
ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I.  



(4) In termen de 15 de zile, in baza Listei prevazute la alin.(2), la solicitarea 
Directiei achizitii publice, unitatile sanitare publice transmit date referitoare la: 

a) cantitatile si volumele minime si maxime necesare pentru un an; 
b) specificatiile tehnice ale produselor si serviciilor utilizate anterior emiterii 

solicitarii de transmitere a informatiilor; 
c) pretul unitar  al produselor si serviciilor obtinute in procedurile de achizitii 

publice anterioare; 
d) orice alte date solicitate de catre Directia achizitii publice. 

 (5) Pentru produsele si serviciile incluse in lista,  unitatile sanitare publice  aflate 
in reteaua Ministerului Sanatatii si in reteaua  autoritatilor publice centrale si 
locale, pe perioada derularii acordului-cadru, nu au dreptul sa organizeze alte 
achizitii publice. 
(6) Pentru produsele care nu sunt cuprinse in Lista cu medicamentele, materialele 
sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, 
combustibilii și lubrifianții pentru parcul auto, pentru care se organizeaza achizitii 
publice centralizate, unitatile sanitare publice organizeaza si desfasoara propriile 
proceduri de achizitie. 
(7) Acordurile-cadru si contractele subsecvente aflate in derulare se continua pana 
la termenele finale stabilite. 
(8) Unitatile sanitare publice care deruleaza acordurile-cadru si contractele 
subsecvente incheiate inainte de publicarea prezentului ordin au obligatia de a 
comunica termenele de finalizare ale acestora. In baza acestor informatii, inainte cu 
8 luni  de la implinirea termenelor finale, Directia de achizitii va incepe pregatirea 
noilor proceduri de achizitie, astfel incat noul acord-cadu sa intre in vigoare 
imediat dupa finalizarea celui existent, asigurandu-se in acest fel continuitate in 
achiziţionarea bunurilor şi serviciilor la nivelul unităţilor sanitare. 
(9) Unitățile sanitare publice transmit până la data de 30 septembrie sau ori de câte 
ori este nevoie, la solicitarea Directiei achizitii publice, necesarul de  medicamente, 
materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, 
combustibili și lubrifianți pentru parcul auto și programele de achiziții publice 
pentru produsele pentru care unitatea de achiziții publice, centralizată poate  
încheia acorduri-cadru. 
 
Cap.2. Etapa a 2-a: Elaborarea documentației de atribuire 
 
Art.3. (1) Comisia pentru elaborarea documentației de atribuire va fi compusă din 
5 membrii, astfel: 
- trei membri, specialisti tehnici, experti in domeniu,  selectati de la trei unități 
sanitare sau institutii publice diferite. Specialistii tehnici stabilesc specificațiile 
tehnice ale produselor, in acord cu cerintele unitatilor sanitare publice;   
- un reprezentant de la Direcția achiziții publice din cadrul Ministerului Sănătății; 



- un reprezentant de la Direcția juridică și contencios, din cadrul Ministerului 
Sănătății. 
(2) Componența comisiei  pentru elaborarea documentației de atribuire este 
aprobată prin ordin al ministrului sănătății. 
(3) In prima sedinta de lucru, membrii comisiei completeaza declaratiile de conflict 
de interese si de incompatibilitati si isi aleg, prin consens, un presedinte. 
(4) In termen de 5 zile lucrătoare de la constituire, Comisia pentru elaborarea 
documentației de atribuire va elabora specificațiile tehnice ale produselor. 
(5) In termen de 10 zile lucrătoare de la constituire, Comisia pentru elaborarea 
documentației de atribuire va finaliza documentația de atribuire. 
 
Cap.3. Etapa a 3-a: A doua opinie de la specialiștii tehnici 
 
Art.4. (1) Pentru validarea specificațiilor tehnice ale produselor  si serviciilor se 
desemnează, prin ordin al  ministrului sanatatii, 2 experți independenti, specialiști 
tehnici, alții decât cei care fac parte din comisia pentru elaborarea documentației de 
atribuire. 
 (2) Specialistii tehnici sunt selectați si propusi de către Directia achizitii 
publice. 
 
Art.5. In maxim 3 zile lucrătoare  de la numire, specialiștii tehnici sunt consultați 
independent prin poșta electronica sau personal asupra specificațiilor tehnice 
stabilite pentru produse si servicii. Fiecare specialist isi prezinta si sustine propria 
opinie referitoare la specificatiile tehnice. 
 
Art.6. (1) In cazul în care sunt diferențe de opinie între soluțiile tehnice ale 
comisiei pentru elaborarea documentației de atribuire și opiniile tehnice ale 
specialiștilor prevăzuți la art.4 are loc o mediere prin corespondență electronică, 
videoconferință sau întâlniri personale, coordonată de o persoană nominalizata si 
aprobata prin ordin de catre ministrul sanatatii. 
 (2) Corespondența electronică prevăzută la alin.(1) este transmisă comisiei 
de întocmire a documentației si face parte din dosarul de achizitii. 
 
Cap.4. Etapa a 4-a:  Procedura derulată în SEAP 
 
Art.7. Procedura derulată în SEAP (postarea anunțurilor de intenție, de participare, 
de atribuire, documentației de atribuire, clarificări și raspunsul la clarificări, 
ofertare, etc.) se realizează conform dispozițiilor  Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  
 



Cap.5. Etapa a 5-a: Conferința de consens 
 
Art.8. (1) Conferinta de consens este întâlnirea dintre membrii comisiei pentru 
elaborarea documentației de atribuire și reprezentanții potențialilor ofertanți. 
(2) Conferinta de consens se organizeaza in scopul clarificarilor finale asupra 
documentatiei de atribuire, inaintea ofertarii, prin eliminarea posibilelor 
neintelegeri si neclaritati. 
(3) Conferinta de consens se organizeaza de catre comisia pentru elaborarea 
documentației de atribuire inainte cu 10 zile calendaristice de data limita de 
depunere a ofertelor.  
(4) Data și locul întâlnirii conferintei de consens se anunță în SEAP. 
(5) In termen de 3 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind organizarea 
conferintei de consens, reprezentantii potentialilor ofertanti isi anunta intentia de a 
participa la aceasta activitate. 
(6) Discuțiile din cadrul conferinței de consens sunt înregistrate. 
(7) Concluziile finale și clarificarile conferintei de consens se comunica pe SEAP.  
(8) Conferinta de consens nu anuleaza dreptul potentialilor ofertanti de a depune 
contestatii conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, 
aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
Cap.6 . Etapa a 6-a:  Comisia de evaluare 
 
Art.9. (1) Membrii comisiei de evaluare se propun de catre Directia achizitii 
publice si se aproba prin ordin al ministrului sănătății. 
    (2) Membrii comisiei completeaza declaratiile de conflict de interese si de 
incompatibilitati 
    (3) Comisia de evaluare va include cel puțin unul dintre specialiștii tehnici 
care au participat la comisia pentru elaborarea documentației de atribuire, dar nu 
poate fi indetica cu aceasta. 
   (4) Membrii comisiei de evaluare  utilizeaza documentatia de atribuire,  
inregistrarile de la conferinta de consens si de la medierea cu comisia de experti 
care au validat specificatiile tehnice. 
  
Cap.7. Etapa a 7-a: Finalizarea licitației  
 
Art.10. (1) Procedura de achizitie se finalizeaza prin depunerea ofertelor financiare 
in SEAP.  

  (2) Toate ofertele financiare se depun in euro si lei. 
  (3) Ofertele operatorilor economici se analizeaza si se valideaza de catre 

comisia de evaluare. 
  (4) Dupa validarea ofertelor, operatori economici liciteaza in SEAP pretul 

produselor si/sau  serviciilor. 



 
Art.11 (1) Unitatea de achiziții publice, centralizata, încheie acordurile-cadru cu 
operatorii economici declarați câștigători care vor fi părți ale viitoarelor contracte 
subsecvente încheiate cu unitățile sanitare publice. 
   (2) Unitatea de achiziții publice centralizate transmite, în format electronic, 
unităților sanitare publice acordurile-cadru, documentația de atribuire, oferta 
tehnică și financiară în vedere încheierii contractelor subsecvente. 
   (3) Contractele subsecvente se încheie de către unitățile sanitare publice în 
funcție de necesitățile obiective de produse și servicii, în conformitate cu 
programul anual al achizițiilor publice,  în limita bugetului aprobat pentru această 
destinație.  
 (4) Dupa incheierea contractelor subsecvente, unitatile sanitare publice 
transmit o copie a acestora la Directia achizitii publice. 
 
Cap. 9. Dispoziții finale 
 
Art. Pentru achizitionarea produselor prevazute la art.2 alin.(4) unitatile sanitare 
publice vor aplica si prevederile, adaptate  la specificul organizarii achizitiilor 
publice pe plan local, respectiv articolele 2-7. 
 
Art.12. Orice deficienta aparuta în încheierea contractelor subsecvente va fi 
comunicata de către unitățile sanitare publice în termen de 48 de ore, Unității de 
achiziții publice centralizate. 
 
Art.13. Prezentele norme se completează cu dispozițiile OUG nr.34/2006, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.14. Costurile deplasarii si cazarii membrilor comisiei/experţilor independenţi 
care nu locuiesc in Bucuresti sunt suportate din bugetul Ministerului Sanatatii, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 
Art.15. Persoanele care nu respectă dispoziţiile prezentelor norme vor fi 
sancţionate   conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 Codul 
muncii cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 
 


	O R D I N

