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SPECIFICATII TEHNICE PRIVIND SERVICII SOFT 
 

 

Furnizarea de servicii de soft aferent sistemului informatic integrat complet folosind aceeasi 

interfata ce va contine urmatoarele module: 

- Modulul de foaie de observaţie; 

- Modulul de imagistică; 

- Modulul de laborator; 

- Modulul de farmacie; 

- Modulul de decont pe pacient; 

- Modulul de ambulator; 

- Modulul de export a datelor in dosarului electronic de sanatate constituit de CNAS la 

nivel national; 

- Modulul de carduri de sanatate;             

- Modulul de calcul ICM pentru pacientul externat; 

- Modulul de unitate primire a urgentelor; 

- Modulul de retete a medicilor prescriptori; 

- Modulul de gestiune; 

- Modulul de gestiune a alimentelor; 

- Modulul de contabilitate financiara; 

- Modulul de angajamente bugetare; 

- Modulul de mijloace fixe; 

- Modulul de salarizare; 

- Modulul de achizitii. 

 

Sistemul informatic integrat va permite gestionarea următoarelor activități de bază: 

- Gestionarea datelor pacientului si foii de observatie; 

- Gestiunea informatică a a activității medicale de imagistică; 

- Gestiunea informatică a activității medicale de laborator; 

- Gestiunea informatică a activității unei farmacii; 

- Calculul decontului de cheltuieli a pacientului, prevăzut prin ORDINUL nr. 

1100/14.10.2005; 

- Gestiunea cardului de sănătate; 

- Gestiunea informatica a activitatii medicale de ambulator; 

- Gestiunea datelor dosarului electronic a pacientilor; 

- Gestiunea informatica a activitatii medicale la unitatea de primire a urgentelor; 

- Gestiunea primară a obiectelor de inventar și bunurilor de consum; 

- Gestiunea integrată a aconsumului de alimente pe diete și meniuri; 

- Contabilitatea financiară; 

- Gestiunea primară a activelor fixe; 

- Gestiunea bugetului de venituri și cheltuieli; 

- Resurse umane; 

- Gestiunea contractelor și achizițiilor publice; 

 

Sistemul informatic va permite rularea pe următoarele sisteme de operare: MS Windows XP 

SP3, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10; 

Sistemul informatic va permite instalarea pe un număr nelimitat de calculatoare aflate în dotarea 

spitalului; 

Sistemul informatic va permite o structura modulară cu interconectarea tuturor modulelor prin 

comunicarea datelor între acestea. 
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Sistemul informatic integrat trebuie sa asigure urmarirea fluxurilor specifice activitatii de spital 

si inregistrarea tuturor datelor medicale conform cerinţelor sistemului informatic unic integrat 

(SIUI) al CNAS. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita tiparirea tuturor documentelor medicale. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita disponibilitatea datelor clinice privind istoricul 

medical a pacientilor. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita urmarirea cheltuielilor cu un pacient, la momentul 

examinarii medicale sau la momentul externarii. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita urmarirea rezultatelor examenelor de laborator. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita tiparirea documentelor de externare pentru un 

pacient, ca si posibilitatea de a revedea observatiile in caz de re-internare. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita gestiunea medicamentelor in farmacia spitalului. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita generarea de rapoarte specifice: pentru camerele 

de garda, laborator, farmacie, necesare pentru statisticile si rapoartele adresate catre diverse 

institutii, cat si pentru desfasurarea activitatilor clinice din cadrul fiecarei sectii. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita accesul la datele medicale pe mai multe niveluri 

de acces, in functie de drepturile acordate si bazate pe autentificare individuala. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa asigure securitatea si confidentialitatea datelor. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita cunoasterea operativa a veniturilor si cheltuielilor 

la nivel de unitate medicala. 

Sistemul informatic integrat trebuie sa permita export a datelor in diverse formate. 

 

Cerinţe generale minime de indeplinit: 

- Să asigure instalarea sistemului informatic integrat și efectuarea configurărilor necesare; 

- Să asigure instruirea personalului și furnizarea manualelor de utilizare; 

- Să asigure extinderea facilă a numărului de posturi de lucru și licențierea pe un număr 

nelimitat de calculatoare; 

- Accesul în sistem trebuie să fie securizat şi se va face pe baza de identificare a utilizatorului 

prin user şi parolă. Trebuie să se asigure o ierarhie de utilizatori cu drepturi de acces ; 

- Sistemul să permită completarea cu noi funcţiuni şi facilităţi ; 

- Să asigure servicii de mentenanță; 

- Sa asigure servicii de suport tehnic la distanta/remote (telefonic, e-mail etc.) 24 de ore din 24. 

 

Pentru activitatea de gestionare a datelor pacientului și foii de observație, sistemul informatic 

integrat trebuie sa permita: 

- rularea pe un număr nelimitat de calculatoare și un număr nelimitat de utilizatori; 

- înregistrarea de spitalizări: continue, cu plată integrală, urgență ,spitalizare de zi; 

- introduceriea datelor demografice ale pacientului spitalizat conform setului minim de date 

pacient stabilit la nivel național; 

- introducerea unor date suplimentare: acte de identitate, loc de muncă, nume parinți (inclusiv 

pentru persoanele adulte); 

- introducerea datelor privind spitalizarea conform setului minim de date pacient stabilit la 

nivel național; 

- stabilirea legăturii cu eventuala fișa UPU; 

- introducerea medicului ce decide internarea și a medicului curant; 

- regăsirea pacienților fie pe baza CNP, fie pe baza numărului Foii de Observație; 

- introducerea pacienților străini și a celor la care nu se cunoaște CNP-ul; 

- căutarea diagnosticului după: cod diagnostic (primele caractere) și după denumire diagnostic 

(oriunde în textul dignosticului); 

- introducerea datelor privind: procedurile efectuate, transferurile între secții (cu memorarea 

datei și a orei transferului), externare (cu stocarea datelor privind timpul externării); 
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- introducerea alocației de hrană pentru pacienții stabilizați conform meniurilor definite în 

cadrul spitalului; 

- introducerea pentru fiecare procedură a datei efectuării, numărului de proceduri și a 

eventualelor observații; 

-  calculare automate a numărului de zile de spitalizare; 

- exportul în DRG a datelor pentru spitalizarea continuă cu posibilitatea pre-validării efectuată 

de operator. Exportul poate fi făcut pe o secție sau pe întreg spitalul; 

- introducerea documentelor de ieșire (scrisoare medicală și bilet ieșire din spital) conform 

legislației în vigoare precum și a unui document extins care să conțină toate informațiile 

relevante de pe duata spitalizării prin culegerea automată a rezultatelor, medicație și materialelor 

utilizate precum și a recomandărilor sub formă tabelară; 

- generarea decontului de pacient cu extragerea automată a datelor existente deja. Decontul pe 

pacient va fi salvat în baza de date pentru o regăsire ulterioară. Decontul pe pacient va fi tipărit și 

exportat în format excel; 

- introducerea de alocații de hrană și propunerii de externare; 

- generarea automate și tipăririi la o oră stabilită din zi a centralizatorului de alocații hrană pe 

spital, pentru pacienți și pentru personalul îndreptățit; 

- realizarea căutării a pacienților în aplicații după criterii multiple care să includă fără a fi 

limitate la: data internare/ data externare/ secție internare, secție externare, diagnostice de 

internare/ externare/ statut asigurat, etc.; 

- efectuarea cereri de analize către laboratorul clinic pentru fiecare pacient aflat pe o anumită 

secție, pe baza numărului Foaie de Observație. Aceste cereri pot fi vizualizate automat la 

laborator, de căre personalul de aici și încadrate în lista de lucru a secției respective. Poate fi 

tipărită lista de lucru defalcată pe fiecare sector, posibilitatea tipăririi unui număr corespunzător 

de etichete coduri de bare cu evidențierea numărului FO a secției de pe care se trimite, a codului 

unic de probă și a sectorului pe care se vor efectua analizele; 

- efectuarea cereri de investigatii de imagistica medicală și radiologie pe baza numărului de 

Foaie de Observație. Acestea se vor regăsi în Laboratorul de Radiologie / Imagistică Medicală și 

vor fi defalcate pe tipurile de investigații posibile; 

- efectuarea cereri de consultații interclinice cu identificarea tipului de investigație; 

- scrierea de condici de medicamente pe pacient precum și de materialele sanitare pe pacient. 

Aceste condici se vor regăsi în compartimentul de farmacie; 

- vizualizarea rezultatelor analizelor de laborator cu evidențierea domeniului de valori normale 

și a eventualei încadrări în afara domeniului, doar dacă analizele sunt validate de un responsabil; 

- vizualizarea observațiilor introduse la laborator pentru anumite probe și a comentariilor 

medicilor; 

- vizualizarea rezultatelor consultațiilor interclinice împreună cu identificarea medicului 

specialist care a generat aceste informații; 

- vizualizarea rezultatelor interpretărilor investigațiilor de imagistică medicală introduse de 

Laboratorul de Imagistică; 

- vizualizarea imaginilor în format DICOM așa cum au fost ele stocate în sistemul PACS 

existent, a întregului studiu efectuat pentru pacientul spitalizat, pe baza numărului Foii de 

Observație; 

- realizarea operațiilor de bază pe imagini vizualizate și anume: zoom modificare, contrast și 

luminozitate, inversare alb/negru, efectuare de măsurători/imagine, vizualizare cu parametrii 

recomandați; 

- Salvarea pe DVD/CD a imaginilor corespunzătoare unui studiu pentru un pacient internat, atât 

în format original DICOM, cât și pe cel de imagine BMP necomprimat; 

- Conectarea la datele curente, fie la datele din arhivă; 

- configurarea tipurilor de meniuri/ alocații de hrană împreună cu prețurile corespunzătoare; 

- Validarea online a serviciilor conform legislatiei in vigoare 

- Urcarea documentelor in DES conform legislatiei in vigoare 



4 

 

Pentru activitatea de gestionare a activitatii de imagistica, sistemul informatic integrat trebuie sa 

cuprinda cele două componente de bază pentru gestiunea activității de imagistică și anume: 

- O componenta RIS (Radiology Information System); 

- O componentă PACS (Picture Achiving and Communications System). 

Componenta RIS trebuie sa permita: 

- introducerea datelor referitoare la cererile de investigații de pe biletele de trimitere din 

ambulator și din spital precum și a rezultatelor (interpretărilor); 

- introducerea datelor privind doaza / pacient în cazul investigațiilor ce presupun o iradiere 

a pacientului; 

- integrarea cu HIS (Hospital Information System) pentru a extrage automat datele 

referitoare la pacientului spitalizat pe o anumită Foaie de Observație și a elimina redundanța. 

Componenta PACS trebuie sa permita: 

- asigura comunicarea cu diferite aparate pentru investigații de imagistică (CT, RM, US, 

etc.); 

- stocarea și regăsirea rapida a imaginilor dintr-un studiu efectuat unui pacient; 

- vizualizarea imaginilor cu câteva facilități de bază de prelucrare imagini (zoom, 

măsurători pe imagine, modificare luminozitate și contrast, inversare alb/negru, etc.). Lucrul cu 

imagini se va face pe baza standardului DICOM (Digital Imaging and Communication in 

Medicine), atât pentru protocolul de comunicație cu aparatele, cât și pentru structura fișelor de 

imagine; 

- introducerea biletelor de trimitere pentru ambulator, dar și pentru spital; 

- obținerea de Rapoarte  de Management. 

 

Pentru activitatea de gestionare a activitatii de laborator, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- configurarea sectoarelor organizatorice ale laboratorului; 

- configurarea analizelor medicale: denumire, sector, proba recoltată, intervalul biologic de 

referința, costuri, etc.; 

- introducerea cererilor de analize cu introducerea datelor referitoare la pacient/ bilet de 

trimitere/ analiza; 

- tipărirea listelor de lucru și după caz trimiterea către analizoare a cererilor; 

- introducerea rezultatelor analizelor efectuate manual, respectiv preluarea automată a 

rezultatelor de la aparate; 

- validarea rezultatelor analizelor pe una sau două niveluri; 

- tipărirea rezultatelor; 

- tipărirea buletinului unic conform ISO 15189; 

- căutarea rezultatelor după diferite criterii; 

- obținerea de raportări pentru management privind activitatea efectuată; 

- asigurarea trasabilității probelor de analize. 

 

Pentru activitatea de gestionare a activitatii de farmacie, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- prelucrarea intrărilor în gestiune; 

- utilizarea produse de tipul medicamente, materiale sanitare, substanțe, dezinfectanți, etc.; 

- utilizarea informațiilor legate de contract, comandă, cât și a conturilor contabile sau 

articole bugetare; 

- tipărirea documentelor, conform nomenclatorului de tipizate contabile; 

- prelucrarea transferurilor între gestiuni; 

- introducerea documentelor de transfer și elaborare; 

- lucrului de pe secție sau din farmacie, în funcție de drepturile de gestionare ale 

operatorului; 
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- consultarea stocului disponibil al farmaciei în timp real; 

- operarea de documente pentru pacienți încadrați în Programe Naționale de Sănătate; 

- efectuarea operației de eliberare, funcție de drepturile utilizatorului, simultan cu scăderea 

din gestiune a produselor eliberate; 

- prelucrarea documentelor de ieșire de tip foi de condică: aparat condică, centralizator sau 

proces verbal de retur; 

- afișarea stocului în timp real pe timpul scrierii condicii; 

- introducerea cererii și eliberării într-o singură etapă (cu eliberarea medicamentelor și 

materialelor) cât și în doi pași: 

- Primul pas: introducerea de către un operator a foii de condică cu medicamente solicitate; 

- Pasul doi: eliberarea medicamentelor cu scăderea automată din gestiune; 

- urmărirea stocurilor: rapoartele să fie grupate după fiecare tip de document operat 

(intrări, transferuri și ieșiri), precum și balanțe și centralizatoare. Lista rapoartelor și a 

statisticilor conține centralizatoare cantitative și/sau valorice a datelor; 

- preluarea și actualizarea nomenclatoarelor CAS: se face automat cu verificarea și afișarea 

modificărilor; 

- exportarea în format SIUI-FARM-CI-taxă clawback si SIUI-PNS, atat offline cat si 

online. 

 

Pentru activitatea de calcul a decontului de cheltuieli, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- calcularea cheltuielilor referitoare la: 

- Cheltuieli cu zilele de spitalizare; 

- Cheltuielile cu hrana; 

- Cheltuielile cu medicamentele; 

- Cheltuielile cu materialele sanitare; 

- Cheltuielile cu analizele medicale; 

- Cheltuielile cu investigațiile de imagistică; 

- Cheltuielile cu procedurile efectuate; 

- Cheltuielile cu alte servicii suplimentare definite de beneficiar conform legii; 

- tipărirea decontului de cheltuieli în format sintetic și detaliat. 

 

Pentru activitatea de ambulator, sistemul informatic integrat trebuie sa permita:  

- gestionarea consultatiilor si serviciilor clinice si paraclinice in regim CNAS; 

- permite inregistrarea datelor pacientilor si a consultatiilor conform legislatiei in vigoare; 

- baza de date comuna cu pacientii spitalizati; 

- lucrul cu cardul de sanatate, cu preluarea automata a datelor pasaportale si semnarea 

serviciilor conform legislatiei; 

- eliberarea de concedii medicale; 

- validarea online a serviciilor cu vizualizarea rezultatului; 

- raportare SIUI-CLINIC conform normelor in vigoare; 

- inregistrarea si raportarea pacientilor cronici si inregistrarea vizitelor acestora; 

- inregistrarea biletelor de trimitere catre paraclinice si catre alte specialitati; 

- scrierea de retete electronice cu posibilitatea copierii unei retete anterioare de la acelasi 

pacient. 

  

Pentru activitatea de gestionare a exportului datelor in dosarului electronic de sanatate constituit 

de CNAS la nivel national, sistemul informatic integrat trebuie sa permita: 

- exportul documentelor medicale obtinute in spitalizare continua, spitalizare de zi si 

ambulator, in sistemul national DES conform legislatiei in vigoare. 
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Pentru activitatea de gestionare a cardului de sanatate, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- citirea cardurilor de sănătate pe sisteme de operare de tip: Windows XP SP3, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10; 

- înregistrarea terminalului în Sistemul Național; 

- verificarea stării de activare a cardului; 

- preluarea datelor de pe card în mod automat în sistem in fereastra in care se introduc datele 

pacientului; 

- actualizarea transferurilor de date potrivit modificărilor legislative; 

- semnarea tuturor datelor prevăzute în legislația în vigoare. 

 

Pentru activitatea de calcul ICM pentru pacientul externat, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- estimarea pentru gruparea cazului de spitalizare continua in momentul externarii. 

- Va fi estimata incadrarea in grupa corespunzatoare de diagnostic si evidentierea valorii 

relative a cazului pe baza procedurilor, diagnosticelor si a datelor pasaportale. 

 

Pentru activitatea de unitate primire a urgentelor, sistemul informatic integrat trebuie sa permita: 

- introducerea datelor pasaportale; 

- inregistrarea pacientilor fara CNP sau a pacientilor straini; 

- baza de date pacienti comuna cu a spitalului; 

- cautare pacient dupa CNP sau nume/prenume; 

- completarea tuturor datelor de pe fisa UPU conform legislatiei in vigoare; 

- preluarea codurilor QR folosite de aplicatia utilizata pe ambulante si UPU; 

- tiparirea primei pagini din formularul Fisa UPU; 

- scrierea de trimiteri catre laboratorul de analize medicale si vizualizarea rezultatelor dupa 

validarea acestora; 

- scrierea de trimiteri catre laboratorul de imagistica medicala/Radiologie si vizualizarea 

rezultatelor dupa validarea acestora; 

- scrierea de condici de medicamente si de condici de materiale sanitare, atat pe pacient cat si 

pe aparat; 

- preluarea automata a costurilor in cazul internarii pacientului pe o anumita sectie, conform 

legislatiei in vigoare. 
 

Pentru activitatea de gestionare a retetelor a medicilor prescriptor, sistemul informatic integrat 

trebuie sa permita: 
- introducerea datelor pasaportale; 

- preluarea datelor pasaportale pe baza numarului de Foaie Observatie sau a consultatiei 

efectuate; 

- completarea datelor de pe reteta cu toate detaliile conform legislatiei; 

- incarcarea de nomenclatoare SIUI de medicamente sau de medici sau nomenclatoare generale; 

- importul de serii de retete, online sau offline; 

- validarea online a retetelor in sistemul national SIPE; 

- tiparirea retelelor. 
 

Pentru activitatea de gestionare a obiectelor de inventar si a materialelor, sistemul informatic 

integrat trebuie sa permita:  

- reflectarea existenței stocurilor materiale precum și a mișcărilor și a modificărilor 

intervenite în urma operațiunilor efectuate respectiv intrarea și ieșirea acestora din gestiune 

instituției; 

- evidența contabila a stocurilor de materiale prin utlizarea metodei cantitativ valorice (pe 

fișe de cont analitice); 
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- evidența contabila a stocurilor de obiecte de inventar prin metoda cantitativ-valorică (pe 

feluri de stocuri, pe gestiuni, pe locuri de depozitare); 

- intocmirea listelor de inventariere, listei stocurilor pe depozite, gestiuni, locuri de 

folosință. 

 

Pentru activitatea de gestionare a blocului alimentar, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- alocarea regimurilor pe pacienții internați, în format centralizat; 

- configurarea meniului zilnic pentru fiecare regim alimentar; 

- salvarea meniurilor sub formă de șabloane; 

- recomandarea automate a necesarului zilnic de alimente, pe baza centralizatorului de 

regimuri și a meniului creat la bucătărie; 

- scăderea cantităților de alimente necesare din stoc prin preluarea automată din LZA; 

- vizualizarea necesarului de alimente pentru perioada următoare ținând cont sau nu de 

stocul existent; 

- obținerea de rapoarte legate de consumuri de alimente și încadrarea în normele de 

consum. 

 

Pentru activitatea financiar contabila, sistemul informatic integrat trebuie sa permita: 

- realizarea unei evidențe financiar contabile complete la nivelul sintetic și analitic a 

tuturor încasărilor și plăților instituției pe conturi contabile; 

- evidențierea plăților de casa și a cheltuielilor efective pe clasificație bugetară economică 

și funcțională, pe activități și proiecte; 

- urmărirea operativă a realizării bugetului și încadrarea în credite bugetare aprobate; 

- evidențierea operativă a furnizorilor, clienților, debitorilor și creditorilor; 

- efectuarea a operațiilor de închidere de lună cu posibilitatea simulării acestora în orice 

moment; 

- generarea automată a fișelor de cont și a fișelor de operațiuni bugetare; 

- elaborarea raporturilor financiare prin preluarea automată a datelor. 

 

Pentru activitatea de gestionare a bugetului si executiei bugetare, sistemul informatic integrat 

trebuie sa permita: 

- Întocmirea propunerilor de buget pentru toate sursele; 

- Echilibrarea bugetului propriu; 

- Defalcarea trimestrilă și lunară a bugetului; 

- Modificarea bugetului prin rectificări; 

- Deschiderea de credite și repartizarea lor; 

- Urmărirea realizării bugetului; 

- Definirea și urmărirea planurilor de investiții, reparații și achiziție utilaje, pe obiective și 

pe surse de finanțare; 

- Evidența și urmărirea fazelor de lucru cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor bugetare; 

- Generarea de angajament bugetar și de angajament legal; 

- Se va permite înregistrarea ordonanțărilor la plata aferente angajamentelor legale; 

- Rapoarte parametrizabile; 

- Propunerea de angajare a cheltuielilor; 

- Angajament bugetar individual/global; 

- Ordonanțare de plată. 

 

Pentru activitatea de gestionare a mijloacelor fixe, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 
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- Reflectarea existenței imobilizărilor corporale și necorporale pe categorii și pe fiecare 

obiect precum și a mișcărilor și a modificărilor intervenite în urma operațiunilor efectuate, 

respectiv intrarea și ieșirea acestora din gestiunea instituției; 

- Calcularea amortizării lunare a activelor fixe; 

- Calcularea duratei rămase de utilizare; 

- realizarea reevaluării activelor fixe; 

- Gestionarea obiectelor de inventar pe întreaga durată de utilizare de la achiziționare până 

la scoaterea din evidență. 

 

Pentru activitatea de gestionare a activitatii de salarizare, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita:: 

- Datelor de identificare personale: marca, nume, prenume, CNP, CI, adresa, data nașterii. 

- Datelor referitoare la pregătirea profesională, specializări, istoricul școlarizărilor; 

- Informațiilor referitoare la funcția persoanei în instituție, secția sau departamentul etc.; 

- Datelor referitoare la posturi vacante, funcții noi, precum și actualizarea acestora în 

funcție de evaluări, avansări sau modificări legislative; 

- Datelor referitoare la Statul de funcții general și păstrarea unui istoric al statelor de 

funcții; 

- Istoricul satelor de funcții (cu toate drepturile salariale); 

- Parametrizarea în ceea ce privește formulele de calcul, tipurile de salarii, d3e sporuri, de 

prime, de concedii medicale, concedii de odihnă, tipurile de rețineri și datorii; 

- Actualizarea aplicației în conformitate cu legislația în vigoare; 

- Calculul salariilor pornind de la fișele de pontaj; 

- Listarea următoarelor pontaje: Statelor de plată, Fluturași, Statelor de boală, Statelor de 

rețineri, Statului de funcțiuni, Stat de personal, Venituri nete certe pentru adeverințe; 

- Generarea automată în conformitate cu statele de plată a declarațiilor lunare; 

- Generarea automată a fișelor fiscale anuale. 

 

Pentru activitatea de gestionare a activitatii de achizitii, sistemul informatic integrat trebuie sa 

permita: 

- Întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza referatelor de necesitate și a 

notelor fundamentare primite de la toate direcțiile din cadrul instituției; 

- Actualizarea programului Anual al Achizițiilor Publice ori de câte ori apar cereri 

suplimentare pe parcursul anului; 

- Ordonarea produselor, serviciilor și lucrarilor atât pe cod CPV, cât și pe articol bugetar; 

- Ține evidența tuturor achizițiilor, materializate în contracte, comenzi și alte documente 

(referate de necesitate) pe fiecare cod CPV, astfel încât să se încadreze în sumele și implicit în 

procedurile prevăzute în programul Anual al Achizițiilor Publice; 

- Urmărirea derulării contractelor și comenzilor din punct de vedere al plăților; 

- Generarează și listează în orice moment fișe pe fiecare cod CPV; 

- Generează și listează disponibilul de achiziționat pe toate codurile CPV; 

- Generează și listează situații pe fiecare contract și comandă în parte; 

- Generează și listează situația contractelor, comenzilor și a altor documente, evidențiind 

procedura care a stat la baza întocmirii lor; 

- Asigură încadrarea contractelor și comenzilor în codurile CPV, în sumele și procedurile 

prevăzute în programul Anual al Achizițiilor Publice; 

- Asigură pentru fiecare contract și comandă furnizarea de informații legate de referatul de 

necesitate care a stat la baza includerii lui în programul Anual al Achizițiilor Publice; 

- Evidențierea și urmărirea contractelor din anul precedent cu obligații de plată în anul 

curet (pe coduri CPV), contracte care nu sunt incluse în programul Anual al Achizițiilor Publice 

pe anul în curs, dar trebuie urmărite în derularea pe anul în curs; 

- Evidența procedurilor de achiziții publice; 
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- Gestionarea programului anual al achizițiilor publice-introducere/modificare de date și 

listarea documentului conform specificațiilor din legislație; 

- Rapoarte privind contractele atribuite pe ani calendaristici, conform statisticii SEAP; 

- Definirea unor tipuri de contracte în funcție de produse/servicii/ lucrări sau de caracterul 

contractului (cadru sau ferm); 

- Pastrarea informațiilor de bază pe contract (data încheiere contract, furnizor, perioada de 

valabilitate, responsabil contract etc.); 

- Gestionarea informațiilor privind articolele din contract, termene de livrare, termene de 

facturare, termen de plată, penalitați, comisioane. 

- vizualizarea stadiul derulării contractului, având astfel posibilitatea vizualizării de 

informații despre cheltuieli, facturări și plăți; 

- Listarea de rapoarte speficifice evidenței contractelor de achiziții. 

Implementarea aplicaţiilor în mediul de utilizare se face numai de către personalul 

specializat al prestatorului sau al partenerilor autorizaţi, în conformitate cu strategia / planul de 

implementare stabilit de comun acord.  

Importul datelor din actualul soft al beneficiarului este responsabilitatea prestatorului, 

aceasta fiind o obligaţie care trebuie să fie asumată de operatorul economic prin ofertă. Importul 

este strict necesar pentru buna funcţionare a unităţii contractante şi pentru a realiza statisticile, 

raportările ulterioare care se bazează pe datele unităţii din anii anteriori cât şi pentru stabilitatea 

datelor. 

Operatorul economic care se califica conform specificatiilor tehnice si are pretul cel mai 

scazut va avea obligatia sa se prezinte la sediul autoritaţii contractante pentru a se verifica softul 

conform specificatiilor tehnice prin instalarea lui fie pe o staţie provizorie pusă la dispoziţie de 

beneficiar fie pe un o staţie a prestatorului. Aceasta masura este necesara pentru stabilirirea 

castigatorului avand in vedere situatia de fapt a unitatii care nu permite blocarea activităţii de 

orice natură. 

Ofertele vor fi elaborate astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate 

specificatiilor tehnice precum şi asumarea de către ofertant a tuturor obligaţiilor prevăzute în 

acesta. Criteriul pentru atribuirea contractului este preţul cel mai scăzut conform dispoziţiilor 

articolului 187 al. 3 lit. A din Legea 98/2016. Autoritatea contractantî îşi rezervă dreptul 

prelungirii duratei contractului cu 4 luni conform articolului 165 din HG nr. 395/2016, suma 

maximă posibil de plătit de către beneficiar este de 9000 lei/luna , fara TVA. 

Pretul va fi exprimat în lei şi va fi ferm pe toată durata contractului. 

Termen de instalare şi furnizare este până la sfarsitul lunii martie, eventual cu 

posibilitatea prelungirii termenului prin intelegerea amiabila intre castigatorul achizitiei directe si 

furnizorul actual. 

Ori care sau orice problemă aparută la instalarea sau fucționarea softului, cât și al 

urmărilor acestora (pierderea datelor pacienților etc.) vor fi  suportate material și juridic de catre 

firma furnizoare, aceasta având obligația de a reface datele, de a le readuce la starea inițială. 

Ori ce problemă aparută în timpul furnizării serviciilor de soft, va fi rezolvată pe 

cheltuiala furnizorului, în cel mai scurt timp astfel încât sa nu fie întrerupta activitatea spitalului. 

Prestatorul trebuia sa preia solicitările de asigurare asistenţa tehnică si mentenanţa 

pentru utilizarea aplicaţiilor furnizate prin următoarele mijloace: 

 Telefonic (prin intermediul a cel putin 5 linii telefonice) 

 Email 

 FAX 

2.3 Valoarea maximă pe lună  este de 9000 lei. 
2.4 Adresa la care se transmit ofertele:  
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              Ofertele tehnice si financiare se vor depune punctual la sediul Spitalului Judetean de Urgenta 

Satu Mare,str. Prahovei nr.1, sau  transmise pe mail : aprovizionarespitalsm@yahoo.com, 

office@sjusm.ro, informatica@sjusm.ro . 

2.5 Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:  

 − română.  

2.6 . Criteriul de atribuire a contractului:  
              - prețul cel mai scăzut.  

2.7.  Propunerea financiara  

              Pretul va fi exprimat în lei şi va fi ferm pe toată durata contractului. 

2.8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:  
              - 30 de zile sau pana la incheierea contractului. 

2.9 Cod Cpv: 72212180-4 Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical 

Sef Oficiu de Calcul 

Inf. Teocan Vlad 
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