
SINTEZA 

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)  

la proiectul caietului de sarcini Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de  laborator conform necesităţilor 

instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 
 

 

 

Participant Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

IMSP SCR Timofei 

Moșneaga 

La lotul nr.28 să fie adăugate cerințe privind 

ambalarea individuală a dispozitivelor. 

Se acceptă.  

Autoritatea 

Contractantă  

La loturile nr. 29 și 30 să fie adăugate cerințe 

privind ambalarea individuală a dispozitivelor. 

Se acceptă. 

IMSP SCR Timofei 

Moșneaga 

Să fie inclus în specificația tehnică la lotul nr.83 

-  Pipeta serologică sterila, din plastic non pirogenic 

ambalat individual, 1 ml. 

Se acceptă.  

 

IMSP AMT Botanica Să fie inclus în specificația tehnică la lotul nr.83 

- Penetrarea min 1,8mm adâncime și min 0,8mm 

lățime 

Se acceptă.  

 

Autoritatea 

Contractantă 

La lotul nr.59 să fie adăugat “Lame de plastic 

pentru leucoformule (pentru citirea formulei 

leucocitare la microscop)”, pentru a oferit o 

claritate privind bunul care se solicită. 

Se acceptă.  

 

Autoritatea 

Contractantă 

Să fie modificată specificația tehnică la lotul 

nr.60 din “25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm” în  

„dimensiunea  26*76  ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 

mm” 

Se acceptă.  

 

Autoritatea 

Contractantă 

Să fie modificată specificația tehnică la lotul 

nr.61 din “  25*75*2,0mm  ± 1 mm” în  

„dimensiunea  26*76  ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 

mm” 

Se acceptă.  

 



Autoritatea 

Contractantă 

Să fie modificată specificația tehnică la lotul 

nr.62 din “ dimensiuni: lungimea – 7,5cm, 

grosimea -2 mm, lățimea – 2,5cm în  „dimensiunea  

25*75  ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm” 

Se acceptă.  

 

IMSP SClinic de 

Ftiziopneumonologie 

La lotul nr.41 să fie adăugat în specificația 

tehnică “material PS”. 

Se acceptă.  

S-a adăugat lotul nr.114 conform solicitării 

beneficiarului, iar lotul nr.41 se permit oferte și cu 

material PP. 

Autoritatea 

Contractantă 

Să se includă la toate loturile condiții privind 

prezentarea documentelor care să certifice calitatea 

bunurilor și parametrii tehnici și  condiții privind 

numărul de mostre ambulate și etichetate care 

urmează a fi prezentate la solicitare. 

Se acceptă.  

 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru                                                                                                         Gheorghe GORCEAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex: JANTUAN Mariana 

Tel: 022 222 364 
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