
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

COMUNA  SĂBĂOANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.125 din 12.10.2022 
Privind Dotarea dispensarului și a centrului de permanență 

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț;  

Având în vedere :  

 - referatul de aprobare al inițiatorului nr.  11861/ 12.10.2022; 

- referatul de specialitate nr. 11862/12.10.2022, întocmit de Biroul Financiar contabilitate privind 

necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile HCL Săbăoani nr. 5 din 16.02.2022, privind aprobarea bugetului pe anul 2022 și  

prevederile HCL Săbăoani de rectificare  a bugetului  local pe anul 2022; 

În conformitate cu prevederile:  

 art. 67 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (7), lit. ”a”, art. 139, 

alin. (3), lit. ”b” și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art. 1. Se aprobă achiziționarea echipamentelor medicale și dotările necesare pentru 

centru de permanență conform Anexa 1 (OMS nr. 697/2011 – anexa 3) și Anexei 2 (OMS nr. 

697/2011 – anexa 4) la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă achiziționarea dotărilor necesare bunei funcționări a dispensarului în 

conformitate cu anexa 3 – caiet de sarcini. 

 Art.3 Se împuternicește primarul comunei – d-nul FLORIN VÎRGĂ să semneze 

contractele de achiziție. 

 Art. 4. Secretarul general al comunei, Compartimentul financiar contabilitate, vor duce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                 Inițiator, 

                                                   Primar, 

                                                                                                        Florin VÎRGĂ 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR  GENERAL, 

    MARICICA  ROBU 



CAIET DE SARCINI 

Dotare dispensar 

 

I. DATE GENERALE 

1. Denumirea investiției: 

Dotare dispensar uman Săbăoani 

COD CPV: 

33100000-1 Echipamente medicale 

32323500-8 Sistem video de supraveghere 

39515400-9 Jaluzele 

2. Obiectul contractului: 

Dotare dispensar 

 

3. Procedura de achiziție: achiziție directă. 

 

4. Autoritatea contractantă: 

Primăria Comunei Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, jud. Neamț, cod fiscal: 2613800. 

II. CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

1. Cerințe generale 

Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează 

de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

a) Cerințele din caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice abatere de la 

prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale, fără costuri 

suplimentare. 

b) Serviciile vor fi prestate în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de 

muncă și de protecția muncii, care sunt în vigoare în România. 

 

2. Locul de prestare al serviciilor 

Locul de livrare al echipamentului va fi: Dispensarului din localitate situat pe Str. 

Muncii. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

1. Livrare 

Prestatorul este responsabil de livrarea materialelor la sediul Dispensarului din localitate 

situat pe Str. Muncii. 



IV. GARANȚIA 

Garanția standard va fi de 12luni de la data livrării. 

V. TERMENE DE LIVRARE:1 lună de la semnarea contractului. 

 

 Materiale ce urmează a fi achiziționate: 

A. Echipamente medicale 

Nr crt. Denumire Specificații Cantitate 

1. Banchete sală de 
așteptare 

Scaune de plastic pe schelet metalic 

Bancheta este formată din 3 scaune 

10 buc 

2. Masă instrumente Material: inox 

Dimensiuni: L=600 x l=440 x h=800 mm 

4 buc 

3. Canapea examinare suport pentru spate reglabil manual prin 
sistem piston cu gaz; 

înălțime reglabilă; 

9 buc 

4. Pat tratament Secțiunea spătar reglabilă cu mecanism 
manual. 

Prevăzută cu suport pentru rola de hârtie 

Lungime: minim 1.80m maxim 2.00m 

5 buc 

5. Masa ginecologica 
cu 3 motoare 

Spătarul și înălțimea se reglează electric 

Partea pentru susținerea picioarelor reglabilă 
și detașabilă, 

1 buc 

6. Paravan Paravan din 3 modele, schelet metalic cu 
pânză – 4 buc; 
L=260 x h= 180 cm 

6 buc 

7. Birou Medic Realizat din pal melaminat de 18m;  
1 sertar cu încuietoare și o ușă; 

Dimensiuni L=50cm x h=80 cm; AD=55cm; 

10 buc 

8. Dulap metalic 
pentru 

structura metalică dimensiuni L=800x Ad=400 
x h=1800 cm; 

4buc 



medicamente partea superioara prevăzută cu 2 uși din 
sticla cu încuietoare; 
partea inferioara prevăzută cu 2 uși metalice 
cu încuietoare; 

9. Vestiar structura metalică cu 2 uși; 
încuietoare de siguranță;  

rafturi;  

bara de umerașe;  

Cârlige pentru haine; 
Picioare de 100 mm; 

5 buc 

10. Dulap ustensile 
curățenie 

Structură din metal 0,7 mm; 

sistem de închidere sus-jos; 

2 buc 

11. Cuier metalic H=180 cm;  

structură metalică, echipat cu 4 agățări; 

8 buc 

12. Scaun cu șezut și 
spătar 

Scaun din material textil pe schelet metalic 30 buc 

14. Avizier de perete Geam de Plexiglas; sistem de prindere in 
perete  

5 buc 

15. Holter de tensiune 
arterială 

Monitorizare SpO2 (saturația de oxigen) si a 
T.A.;  
Displaydigital:TA, SpO2, rata pulsului. 
ABPM: limite de masurare: 10-270 Hg/mm. 
puls: 30-250, SpO2:0-100%; 

2 buc 

16. Electrocardiograf 3 canale si achiziție simultana pe 12 derivații, 
acumulator intern reîncărcabil 

1 buc 

17. Monitor funcții 
vitale 

Parametri: ECG / HR, RESP, SpO2, PR, NIBP, 
TEMP 

2 buc 

18. Concentrator Oxigen Concentrație de oxigen 93-96%; 

Debit reglabil pana la 5 litri/minut; 

2 buc 

19. 

20. 

Tensiometru 
automat 

Display LCD cu afișaj electronic; 

Indicator aritmie;  

5 buc 



Măsoară tensiunea arteriala;  

Precizie presiune: mm/HG  
Plaja de masurare: 0-300 mm/Hg  

21. Pulsoximetru Măsoarăsaturația oxigenului din sânge si 
rata pulsului; 
SpO2Interval: 70 ~ 100% 
Precizie: ± 2%; 
Pulsul: Interval: 25-250 bpm  
Precizie: ± 3 bpm 

6 buc 

22. Glucometru Codificare automata; 

Iluminare ecran; 

Masurare rapida in doar 5 secunde; 
Capacitate memorie: 300 măsurări 

6 buc 

23. Nebulizator Nebulizare la 0.25 - 0.3 ml / min; 
Set de  accesorii incluse; 
Capacitate pentru medicament de 12 ml  

2 buc 

24. Negatoscop Iluminare maxima 4000cd/m2; 
Fixare filmul printr-un sistem de role; 
Dimensiuni interioare 357x440 mm 

5 buc 

25. 

 

Ecograf staționar Ecran LED cu ecran tactil de 15 inch; 
Conexiune minim 2  sonde; 
Profunzime de scanare: 40 mm~250 mm 

1 buc 

26. Kit de resuscitare Balon Ruben de 2.500 ml; 
Supapă de deschidere de 60 cm H2O;  
Furtun de oxigen 2 metri; 

Deschizător de gură elicoidal;   

Pensă de susținere a limbii; 

1 buc 

27. Cântar cu taliometru Capacitate 200 kg 
Sensibilitate 100g 
Taliometru 75-210 cm 

4 buc 

28. Defibrilator 

 

Tip AED mod operare semi-automate; 
Indicații sonore în Română;  
Capacitatea bateriei: 200 de șocuri sau 4 ore 
de funcționare continua; 
Energie: 200 J fix 

1 buc 

29 Pompa de perfuzie Baterie reîncărcabilă; 2 buc 



automată Categorie seringa (20,60picaturi/ml); 

Indicator presiune curenta; 

Indicator operare; 
Conector clips pentru picături; 

Setare interval mod de picurare: 

20picaturi/ml: 1~400picaturi/min; 

60picaturi/ml: 1~300picaturi/min; 

30 Aspirator Tip: uscat; Putere 1000W;  
fără sac recipient 20l;  
furtun de aspirare minim 2m; 

1 buc 

 

B. Dotare cu sistem de supraveghere video – 12 camere. 

Specificații: - NVR 16 canale; 

Camere de exterior – 8 buc; 

Camere de interior – 4 buc; 

Hard disk – minim 2TB; 

Sursă de alimentare cu backup – 1 buc; 

 

C. Jaluzele: 

Specificații:  

- înălțimea variabilă în funcție de înălțimea geamului – minim 1,15 m – maxim 2,4 m 

- montajul inclus în preț; 

- realizate din pânză. 

 

 

Întocmit,         

Bîrjovanu Luminița  Contrasemnează,               

Viceprimar –  

Țurcanu Lucian 

 


