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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de principiu a proiectului "Policlinica socială-Zâmbet pentru toţi" 

şi a criteriilor de selecţie a partenerilor 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile 

Legii nr.11 5/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/200 I, precum ş i pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul a l eşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi , 22.06.2022; 

Luând în considerare proiectul de ltot<lrâre iniţiat de dna Chirilă Alexandra 

Elena, consilier local, privind aprobarea de principiu a proiectului "Policlinica 

socială-Zâmbet pentru toţi " şi a criteriilor de selecţie a partenerilor; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de dna Ch iri lă Alexandra Elena, consilier 

local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 113974/ 15 .06.2022 întocmit de Direcţia Juridică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de speciali tate nr. 114061115.06.2022 întocmit de Direcţi a 

Economică din cadrul aparatului de speciali tate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 28840/03.06.2022 şi Nota de Fundamentare 

nr. 75520/14.06.2022 întocmite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială ş i Protecţia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor 

Omului ş i Rel aţi i Internaţiona l e din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 
- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe, Investiţii , Accesarea Fondurilor 

Europene ş i Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 



- Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea 

Drepturilor Copilului şi Aplicare Legii nr. 11411996 din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Dispozi ţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea 

cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei 

Juridice a funcţie i publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

A vând în vedere reglementările cuprinse în : 

- Legea nr. 292/2011 a as istenţe i sociale, cu modificări le şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificări le ş i completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia ş i promovarea drepturilor copilului, 

republ icată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ş i combaterea marginalizării sociale, 

cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Legea nr. 17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2002 privind venitul minim garantat, cu 

modificăril e şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea ş i funcţionarea cabinetelor 

medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 332/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a 

persoanelor şi fam iliilor cu risc de marginalizare soci ală ; 

În temeiul art. 139 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. !) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,' 



În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 (1) Se aprobă de principiu derularea proiectului "Policlinica socială

Zâmbet pentru toţi", conform Anexei nr.I ; 

(2) Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de elaborare ş i criteriile 

de se lecţie a partenerilor în vederea deru l ării proiectului "Policlinica socială-Zâmbet 

pentru toţi", conform Anexei nr.2; 

(3) Anexele I - 2 conţin un număr de 14 pagini ş i fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 După selecţia partenerului, Direcţia Generală de As i stenţă Socială ş 1 

Protecţia Copilului Sector 2 va întreprinde demersurile legale în vederea aprobării 

parteneriatului în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ş i completările ulterioare. 

Art.3 Se împuterniceşte Direcţia Genera lă de Asistenţă Social ă ş i Protecţia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2, să deruleze procedura de selecţie a partenerilor. 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 ş i Direcţ ia Generală de Asistenţă 

Social ă şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti . 

Hotll r ârc nr. 198 

Bucureşti , 22.06.2022 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SEC RETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 

E~ 

Prezenta Hotărâre confine un număr de 17 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinfa ordinară din dala de 22.06.2022 cu resp ectarea prevederi/or ari. 140 din 
Ordonan(a de Urgen(ă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



Anexa nr.J /a H.C.L. Sector 2 nr. 198122.06.2022 

PROIECTUL 

"POLICLINICĂ SOCIALĂ-ZÂMBET PENTRU TOT/" , 

\l\lAî 
cpre neschimbaro 
SEQ.E!~TAR _J --



11ne.w 111·. / Io 11. C I,. Secror 2 11r. I )()2) 

PROIECT 

„ POLICLINICĂ SOCIALĂ - ZÂMBET PENTRU TOTI" 

Capitolul I. SCOP 

Direc\ia Generală ele Asisten!ă Soc ial ă ş i l' roteepa Copilului Sector 2 îş i propune să furni zeze servicii 
mcclico-socialc în specialitatea medicină dentară prin "Policlinica Socială - Zâmbet pentru to!i" pentrn 
adul!i i ş i copiii allati în si tua\ii de clilicultatc, în vederea îmbunătă \irii ca lită \ii vic\ ii a acestora. 

Capitolul II. OJHECTIV 

Prin acest proiect D.G.A.S.P.C. Sector 2 va furniza servicii socio-medicale, în conformitate cu Legea 
nr. 292/2011 , Legea nr. 17/2000, Legea nr. 272/2004 ş i Legea nr. 448/2006, prin intermediul a două 
cabinete de medicină dentară la adresa clin 131cl. Gării Obor nr. 12, Sector 2, Bucureşti , sub fornrn 
consu lta!i ilor, interven!iilor ş i tratamentelor stomatologice specifice pentrn un m11n ă r ele aproximativ 
I OOO de persoane/ anual. 

Capitolul III. .JUSTIFICAREA I MOTIVATIA PROIECTULUI 

Anual, Casa Naţională de As igurări ele Sănătate a locă buget pentru decontarea totală sau paqială a 
serviciilor stomatologice ele care pot beneficia toti cei atlati în sistemul ele sănătate publică. 

Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, la data de 29.11 .2019, lista furnizorilor 
de medi cină dentară cc beneficiază ele decontă ri ale serviciilor de medicină dentară cuprinde un m1măr 

de 159 de cabinete ele medi cină dentară la nivelul Municipiului Bucureş ti , clin care 28 de cabinete de 
medicină dentară cu sediul în Sectorul 2, aflate în contract cu Casa de Asigurllri de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti. J\stfol , persoanele care se adresează acestor cabinete pot beneficia ele o 
decontare a serviciilor stomatologice (în limita plafonului impus de Casa de Asigurări ele Sănătate a 
Municipiu lui Bucureşti), difcrcn\a, în func!ic de intervenţiile necesare, fiind suportată prin forlc proprii. 
În schimb, plafonul impus ele Casa de Asigu rări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru cabinetele 
medicale cu care sunt încheiate contracte este de aproximativ 2000 de Ici lunar, plafon care ele cele mai 
multe ori se epuizează din prima zi ele la alocare. 

În acest context persoanele aflate în dificultate nu pot accesa serviciile şi tratamentele de specialitate 
deoarece implică eforturi financiare considerabile sau de nesuportat. 

Pc ele altă parte, pentrn copiii afl ali în sistelllul de prolec1ie specială dar şi pentrn persoanele aciuite 
instituţionalizate, Direc!ia Gt!nerală de As i stcn\ă Soc ia l ă şi Proiect ia Copilului Sector 2 este obligată să 

asigure servici i socio-medicale, inclusiv serv icii stomatologice. 

Legislaţia care susjine proiectul: 

• Legea nr. 272/2004 privind protccpa ş i promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
ş i completări le ulterioare; 
• Legea n1·. 448/2006 privind protecţia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată , 
cu mocii ficărilc şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu mod i ficăril e ş i completările ulterioare; 
• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marg inaliză rii sociale, cu modifi că rile ş i 

com pictări Ic ulterioare; 
• Legea 11 r. 17 /2000 privind as i stcn\ă socia lă a persoanelor vfirstnice, republicată, eu modificări Ic 

ş i comp letă r il e ulteri oare ; 
V\ZAT 

Spre neschimbare 
c.·~\-AR SEC î_3_~:::_.--- · ----



o Legea nr. 292/2011 asistc111ci soc iale, cu rn oclilică ril c şi cornplc!H rilc ulterioare; 
o 0.lJ.G. nr. 57/2019 privind Codul Ad ministrativ, cu 111 oclificil rilc şi comple tă ril e ulteri oare; 
ct I-1.C.L. Sector 2 nr. 332/2021 pentru aprobarea Metodologiei de iden tificare a persoanelor ş i 

fa miliilor marginalizate social ş i a persoanelor ş i fam iliilor cu risc de marginal izare social i'\ . 

Capitolul IV. GRUP TINT;\ 

Anual, prin intenned iul proiectului „Policlinică S ocială - Zâmhct pcntrn toti" , vor beneficia de servicii 
stomatologice următoare l e categorii ele bene ficiari: 

a) persoane vârstnice marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială aflate în 
evidenţa D.G.A.S.P.C. Seclor 2 
b) copiii beneficiari de protecţie specială aflaţi în evidenja D.G.A.S.1'.C. Sector 2; 
c) copiii din familiile marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială atlate în 
evidenţa D.G.A.S. P.C. Sector 2; 
d) persoane adulte, vârstnice şi cu clizahilităţi, aflate în centrele rezidenţiale aflate în 
subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2; 
c) persoane aflate în situaţii de marginalizare socială sa u cu risc de marginalizare socială 
aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

Capitolul V. DESCRIEH.E PROl l<:CT 

Proiectul se va dernla în parteneriat între D.G.A.S.P.C. Sector 2ş i o organiza\ie neguvernamentală care 
asigud1 servicii medico-sociale în specialitatea medicină dentară (Partenerul). Sc lec\ia Partenerului va 
respecta principiile efic ienţei, transparen\ei ş i e licacilă!ii , precum şi prevederile art.1 66 alin. (2) lit. s, 
clin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrati v, cu mod ifi că ril e ş i complelfiril e ullerioare. 

A. Descriere funcţională şi dotare 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 as i gură spatiul ş i amenajarea imobilului de la adresa di n Bd. Gării Obor m. 12, 
anal în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 2, conform H.C.L. Sector 2 nr. 32/18.03.2010, în vederea 
furnizării de servicii socio-medicale, cu următoarea slntetură: 

un cabinet stomatologic pentru persoanele adulte; 
un cabinet slornalologic pentru copii ; 
un depozit pentru materialele sanitare; 
să li ele aşteptare cu recep\ie; 
grup sn nitar. 

Fiecare cabinet va avea dotarea minimă obligatorie a unui cabinet stomatologic aşa cum este prevăzută 
în Anexa 2 a Ordinului ministrului sănăt ă\ ii publice nr. 153/2003 penim aprobarea Normelor 
metodologice privind înfiin\area, organi zarea ş i func\ionarea cabinetelor medicale, cu modi ficările şi 

compl etările ulterioare, cc va fi as igurată de către partener. 

Partenerul va asigura dotarea cabinetelor medicale conform Anexei 2 a Ordinului ministrului să nătă\ i i 
publice nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor rneloclologice privind infiinţarea, organi zarea şi 

11.mc\ionarea cabinetelor medica le, cu modificăril e ş i com pl etă rile ulterioare. 

Parlenernl va ft responsabil de ob\ inerea avizelor ş i va asigura funcţ ionarea cabinete lor stomatologice, 
inclusiv cu personal propriu calificat: medici stomatologi, asistcn\i medica li , rcccp\ioneri. 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 va asigura plata cheltuielilor de înlrc\incre a imobilului ş i finan\arca servicii lor 
conform anexei. 

13. Pachetul de servicii şi alocare bugetară 

Conform Hotărâr ii m. 696/202 1 pentrn aprobarea pachetelor ele servicii ş i a Conlractului-caclru care 
reglementează condiţ iile acordării asistcn\ei medica le, a med icamentelo r ş i a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor ş i dispozitivelor asistive în cadrul sistemului ele asigură r i sociale ele sănătate pentru ani i 
2021 - 2022, pachetul de se rvicii medica le con\inc : ,,,. ,, 

J. 



a) consultatie; 
b) tratamente odontal c; 
c) tratamentul parodontitelor apicale; 
ci) tratamentul afecţi unilor parodontiului ; 
c) tratamente chirurgica le buco-dentare; 
f) tratmncnte protetice; 
g) tratamente ortodontice; 
h) activităţi profilactice. 

r nelud crea beneficiaril or în proiect şi 111011itoriznrc servici i lor se face în conform itatc cu cap. V I. 
D.G.A.S.P.C. Sec tor 2 va emite fiecărui hcneli cinr inclus o aclevcrinfl\ cu care acesta se va pre7.enta la 
cabinetu l stomatologic în vederea programării ş i furnizării serviciilor necesare. Lunar, Partenerul va 
transmite o s i tuaţie de plată pentru fiecare beneficiar cu serviciile prestate, conform tarife lor din anexă . 

Anual, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va proceda la actualizarea anexei prin hotărâre a Consiliului Local 
Sector 2. 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 selectează beneficiarii conform procedurii prezentate în cap. VI. Tarifele 
serviciilor stomatologice maxi me sunt cele prevă zute în anexa la prezentul proiect. 

D.G.A .S.P.C. Sector 2 suportă costu l serviciilor stomatologice pentru un număr de aproximat iv I .OOO 
de beneficiari anun l în limita bugetulu i nprobat. În ceea cc priveş te costuri le suportate de D.G.J\.S.P.C. 
Sector 2 se ap li că mmătoarea gril ă: 

Nr. Numă 1· Plafon 
Crt. Categoric hcncficiari beneficia ri anua l maxim 

estim aţi 

I. Persoane vârstnice cu venituri pc membru ele fam ilie 200 1.500 Ici 
între O Ici - I .OOO lei 

2. Persoane vârstnice cu venituri pc membru ele !"amilic 200 1300 Ici 
între 1.00 I Ici - 1.500 Ici 
Persoane vârstnice cu vcn itmi pc membru ele famil ie 

3. între 1.50 l Ici - salariu minim brut pc lara 200 1000 lei 
garantat în plală 

4. Copi i incluşi în sistemul ele protcc!ic spec i a l ă 100 2.000 Ici 
D.G.A .S.P.C. Sector 2 

5. Persoane adul te afl ate în centre rezidenţiale 100 2.000 Ici 
D.G.A.S.P.C. Sector 2 

6. Copi i din fami li i marginnlizntc social sau cu risc de 
marginalizare socia l ă aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C 100 1.500 Ici 
Sector 2 

7. Persoane marginalizate social sau cu risc de 100 1.300 lei 
marginalizare socia l ă afl ate în evidenţa D.G.A.S.P.C 
Sector 2 

TOTAJ, 1.000 J .440.000 Ici 

Beneficiarii prevăzuţi la pct. 1, 2, 3, G şi 7 vor beneficia din partea Partenerului şi ele alte servicii peste 
plafonul anual maxim în cond iţiil e suporti'irii integrale a costurilor acestora (coplntă). 



Semestria l, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va face o a na liză a ca tego riilor de bcncliciari şi , cu acordul 
ordonatorului principal ele crcclitc, va put ea red imens iona numărul de beneficia ri es ti ma ţ i în cazul 
categoriilor prevă zute la pc t. I, 2, 3, 6 ş i 7, cu alocarea sumelor corespunză toare. 

Pent ru categoriile ele beneficiari prevăzute la pct. 4 ş i 5 din labei se poate de păş i plafonul anual alocat şi 
numărul ele beneficiari es ti111 ap, cu acordul ordonatorului µri nei pal de credite, fără însă a se depăşi 
bugetul anual alocat acestor categorii. 

Cripitolul Vl. PROCl~DURĂ ADlVHTEllE - iVIONITOHIZARE 

ADMITEm~ 

În accesarea serviciilor stomatologice, D.G.J\.S.P .C. Sector 2 va opera selectarea beneficiarilor confo rm 
următoare i proceduri : 

Accesarea serviciilor stomatologice <I c către persoan ele vârstnice, a copiilor sau persoanelor din 
familii marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială respectă următoarele: 

Documente: 
1. Cerere 
2. Acte ele identitate pentru solicitant ş i , clupă caz, pentru membri i el e fam ilie ai acestuia (copie); 
3. Dovezi de venit pentru solicitant ş i membrii fa miliei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: 

talon pensie, talon al oca ţi e , talon şomaj , nuturaş/aclcve ri n ţă salariu, declara\ic pc propria 
răspundere că nu rea lizează venituri , extras de cont etc.); 

a) Persoanele vârstnice vor depune o solicitare însoj it ă de documente justi fica tive privind 
compone nţa familiei, veniturile reali zate, fi e la registra tura D.G.A.S.P.C. Sector 2, fie la recepţia 

cabinetului stomatologic situat la adresa clin Şos. Gării Obor nr. 12, Sector 2, Bucureş ti ; 

Dosarul depus va fi completat cu raportul ele verificare generat prin utilizarea sistemului in formatic de 
gestiune a impozitelor ş i taxe lor loca le ale Direc ţie i Venituri Buget Local Sector 2-ATLAS, precum şi 
raportul generat prin sistemului inform at ic PatrimVen al Agenţie i Naţiona le de Administrare f< i sca lă. 

b) Toate so li cităril e înregistrate vor fi eva luate ele către servicii le de specialitate clin cadrul in s tituţ iei 

(Serviciul de Asi stenţă Socială Baicului, Serviciul de Asis tenjă Socia l ă Silvestru, Serviciul de Asistentă 
Soc i a l ă Pantelimon, Serviciul de Asis tenţă Soc ială Maşina de Pâine) care pot solicita, după caz, ş i nite 
documente care să clarifice situa\ia soc io-economică ş i care să permi tă stabilirea c ligi bili tă\ii pentru 
serviciile solicitate. În cazul în care persoanele vârstnice sunt e lig ibile, propunerea va fi transm isă 
Serviciului Prevenire Marginalizare Socia lă (S.P.M.S .) pentru central izare ş i inc luderea lor în Pl'Oicctul 
„Policlinică S ocială - Zâmbet Pcntrn To(i". 
c) S.P .ivl.S. va proceda la centra lizarea peri odică a situaţ i e i cu persoanele vârstnice eligibile primite 
de la serviciile ele as i stenţă socia lă ş i va elabora o di spoziţie cu privire la includerea în program cu 
prec iza rea plafonului admis, di spoziţi e care va fi supusă aprobării Primarului Sectorului 2. 

d) S.P.M.S. va transmite Partenerului o situa\i c cu persoanele eligibile în vederea furn iză rii 
serviciilor stomatologice şi va comunica beneficiarului includerea în programul de servicii 
stomatologice oferit de Partener, urmând ca ulterior benefi cia rul s~1 stabi lească împreună cu Partenerul , 
calendarul şedinţe l o r . 

e) S.P.M.S. va face demersurile necesare privind plata serviciilor pc baza centralizatorului privind 
serviciile furni zate beneficiarului. 

Accesarea serviciilor stomatologice în cazul copiilor incluş i în sistemul de protecţie sp ecială se fa ce 
cu respecta rea următoa retor etape: 

V\ZA'T 
spre neschimbRare 

SECRETA 



a) Dircctia Protcct ia Co pi lului (D.P.C.) din cadrul D.G.1\.S.P.C. Sector 2 va trnnsmite lunar la 
S.P.M.S. o si tw1\ie centrali l'.a l ă cu t oţ i copiii din sistem11I de protcc(ie special ă propuş i să benefic ieze de 
servicii stomatologice. 
b) S.P.M.S. va elabora o clispozi\ie cu privire la includerea lor în progrnm, care va fi supusă 
aprobări i Primarului Sectorului 2. 

c) După aprobarea dispozitiei Primarul ui Sectorului 2, S.P.M.S. o va comunica D.P.C. 

d) D.P.C. va planifica împreună c11 Partenernl calendaru l şedin !clorpenlrn copiii i nc luşi în program. 

c) D.P.C. va foce demersurile necesare privind plata servicii lor pc baza centra liza torului privind 
serv iciile furni zate beneficiarului. 

Accesarea serviciilor stomatologice de către persoanele ad nife aflate în centrele rczidcn(ialc aflate 
în subordinea n.G.A.S.P.C. Sector 2 se face cu respectarea următoarelor etape: 

a) Compartimentul de special itate clin cadrul Direcţ i ei Asisten \ ă Soc i a lă (D.A.S.) va transmite lunar 
Pol ici inicii Sociale o si tua\ie centralizată cu persoane ad11lte a fla te în centrele reziden\ialc din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Sector 2: C.R.P.V.S, C.I.A. Nr. 2, C.R.R.N. Nr. I, C.R.R.N. Nr. 2 şi Locuinte Protejate 
pentru persoane ad ulte cu dizabi lită!i . 

b) Compartimentul ele specialitate va transmite lunar la S.P.M.S. o situa\ie centralizată cu toate 
persoanele adulte propuse să benefic ieze de servicii stomatologice . 

c) S.P.M.S. va elabora o dispozi\ic cu privi re la includerea lor în program, care va fi supusă 

aprobări i Primarului Sectorului 2. 

d) După aprobarea dispozi\ici Primarului Sectorului 2, S.P.M.S. o va comunica compart imentului 
de specialitate din cadrul (D./\.S.) care va planifica împreună cu Pn rtcnerul calcndnrul şedin\e lor pentrn 
persoanele adulte incluse în program. 

c) D./\.S. va face demersurile necesare privi nd plata serviciilor pc baza centra lizatorului privind 
serviciile furnizate beneficiarului. 

MONITORIZAR~ 

Partenerul va \ine evidenta servicii lor rea lizate într-un registru în care beneficiarii vor semna după fi ecare 
serviciu oferit. Lunar, Partenerul va transmite situat ia centralizatoare conform prevederilor de mai sus. 

Anua l, servic iile de specialitate vor monitoriza gradul de satisfactie al benefi ciarilor. 

Serviciul Corp Contro l din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 va verifi ca, semestrial, coresponctcn\a dintre 
registrul Partcncrnlui ş i situaJ iilc central izatoare. 

Capitolul VII. MEDIATIZARE 

Proiectul "Polic linica Soc ia l ă - Zâmbet pentru toJi" va fi promovat prin mijloace proprii de căt re 

D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

Partenerul va asigura periodic sesiuni de informare pc tema sănătă\ ii orale pentru benefi ciarii 
D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

Capitolul VJ 11. REZULTAT E AŞTEPTATE 

Proiectul „Policlinica Socială - 7.âmbet pentrn toţi" vizează în mod direct creşterea ca lităJ ii victii ş i a 
sănă tăt ii beneficiarilor din grnpul tintă, cu impact pozitiv în v i aţa benefic iari lor şi stabilirea unui model 
ele bună practică în domeniul servici ilor socio-medicale acordate bcneficimi lor. 

Prin acest proiect, D.G.A.S.P.C. Sector 2 urmăreşte să diversifice şi să eticienti zeze serviciile oferite la 
nivel local în domeniul asistentei sociale, să l argească ari a spec iali zări lor serviciilor socio-medicale 
acordate, dar şi să- l implementeze în alte l ocaţii la nivelul Sectorului 2 al municipiu lui Bucureşt i . 

\J\ZAî 
spre neschimbare 

SECRE1"AR 



/\ncxa la proiect 

LISTĂ PRETUR I MAXIME STOMATOLOGIE 

Denumire manopera Pret (LEI) 

I CONSULT STOMATOLOGIC GRATUIT 
2 CONSULT MEDIC SPECIALIST ( CHIRURGIE, ORTODONTIE, GRATUIT 

PARODONTOLOG I E~ 

3 TRATAM ENT DE URGENTA GRATUIT 
4 PANSAMENT DEVITALIZANT COPI I GRATUIT 
5 fLUORIZARE GRATUIT 
6 INLOCUIRE 13RACKET GRATUIT 
7 INDEPARTARE /\PARAT ORTODONTIC GRATUIT 
8 COAF/\J INDIRECT COPII GRATUIT 
9 DRENAJ ENDODONTIC COPII GRATUIT 
10 PANSAMENT PROVIZORIU GRATUIT 
11 OBPTURATIE COMPOZIT fOTOPOLIMERIZAl31L /I SUPRA FETE 100 LEI 
12 OBPTURATIE COMPOZIT FOTOPOLIMERIZABIL/ 2 SUPRJ\PETE 140 LEI 
13 OBPTURATIE COMPOZIT FOTOPOLIMER IZAl31L +BAZA 180 LEI 

GLASSIOMER/3 SUPRM'ETE 
14 013TURATIE DE COLET 100 LEI 
15 OBTURATIE DINTI TEMPORARI COMPOZ IT 100 LEI 
16 OBTURATIE CIS(GL/\SSIONOMER) DINTI DEFINITIVI 100 LEI 
17 013TURATIE CIS(GLASSIONOMER) D INTI TEMPORARI 80 LEI 
18 SIGILARE PROFILACTICA SANTURI SI fOSETE 150 LEI 
19 COA FAJ DIRECT/INDIRECT 100 LEI 
20 TRATAMENT DE C/\NAL DINTI MONORADICULARI 150 LEI 
21 TRATAMENT DE CANAL DINTI BIRADICULA RI 180 LEI 
22 TRATAMENT DE CANAL DINTI TRIR/\DICUL/\RI 200 LEI 
23 DEVITALI ZARE DINTI MONORADICULARI 100 LEI 
24 DEVITALIZARE DINTI [31R/\DICUL/\RI 95 LEI 
25 DEVITALIZARE DINTI TRIRADICULARI 150 LEI 
26 OBT URATIE DE CANAL DINTI MONORADICULARI 100 LEI 
27 OBTURATIE DE CANAL DINTI BI RADICULARI 120LEI 
28 013T URATIE DE CANAL DINTI TRIR/\DICULARI 150 LEI 

29 013TURATIE DE CANAL CU HIDROXID DE CALCIU 150 LEI 

30 PANSAMENT CALMANT 80 LEI 
3 1 DRENAJ ENDODONTIC 150 LEI 

32 PANSAMET ANTISEPTIC 50 LEI 
33 DEZ013TURARE /CANAL 60 LEI 

34 DETARTRAJ ULTRA SUNETE (AMBELE AR CADE) 100 LEI 

35 A IR-FLOW 50 LEI 

36 PERIA.I PROFESIONAL 50 LEI 

37 TRATAMENT TM(BADIJONARE)/SEDINTA 50 LEI 

38 ANESTEZIE SPARY+INJECTABIL 30 LEI 

39 EXTRACTIE DINTE MONORADICULAR 150 LEI 

40 EXTRACTI E DINTE PLURIRADICULAR 200 LEI 

41 EXTRACTIE DINTE PARODONTOTIC 100 LEI 

42 EXTRACTIE REST RADICULAR 100 LEI 

V\ZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR 
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113 EXTRACTIE DINTE TEMPORAR 100 LEI 
44 GINGIVECTOMIE,GINGIVOPLASSTIE.FRENOCTOMIE 150 LEI 
45 SUTURA 50 LEI 
46 INCIZIE td3CES 50 LEI 
47 TRATAMENT URG ENTA(ALVEOLITA,HEMOIV\G IE 50 LEI 

POSTEXTRACTIONALA) 
48 RECONSTRUIRE 130NT CU CIS /COMPOZIT SOLE! 
49 RECONSTRUIRE 130NT CU COMPOZIT 100 LEI 
50 Al3LATIE /ELEMENT 20 LEI 
51 RECONSTITUIRE COROANA - RADICULA R (RCR)METALIC SAU 150 LEI 

FIBRA STICLA 
52 COROANA PROVIZORIE ACRILAT DE LABORATOR 120 LEI 
53 COROANA PROVIZORIE DE Ct\111NET 80 LEI 
54 COIWANA METALICA TURNATA 160 LEI 
55 COROANA METALO ACRILICA 200 LEI 
56 COROANA M ET/\LO-CERAMIC/\ VITA SEMI-FIZIONOMIC/\ 270 LEI 
57 COROANA METALO-CERAMICAVIT/\ TOTAL -FI ZIONOMIC/\ 500 LEI 
58 COROANA ZIRCONIU/COROANA INTEGRAL CERAMIC/\ 1300 LEI 
59 PROTEZA TOTALA SUPERIOARA SAU INFERIOARA ACRILICA 800 LEI 
60 PROTEZA PARTIALA SUPERIOARA SAU INFERIOARA ACRIL ICA 1000 LEI 
61 PROTEZA KEMENY 230 LEI 
62 PROTEZA SEMl-SCHELETATA(SCHELET METALIC CU ANCORARE 2000 LEI 

PRIN CROSETE) 
63 PROTEZA SCHELETATA (ANCORARE PRIN SISTEME SPECIALE) 2500 LEI 
64 PROTEZA ELASTIC/\ TOTALA 2500 LEI 
65 PROTEZA ELASTICA PARTIA LA 2300 LEI 
66 PROTEZA CU BILE 2000 LEI 
67 CAPTUSIRE PROTEZA ACRILICA ,REl3AZARE 200 LEI 
68 REPARATll PROTEZA ,LI PIRE ,ADAUGARE DINTE 150 LEI 

CHIRURGIE 
69 EXTRACTIE CU ALVEOLOTOMIE 100 LEI 
70 EXTRACTIE MOLAR DE MINTE ERUPT 200 LEI 
7 1 ODONTECTOMIE (DINTE SEMI INCLUS) 300 LEI 
72 ODONTECTOMIE (DINTE INCLUS) 400 LEI 
73 CH ISTECTOMIE CU REZECTIE APLICAU\ FLEIT/\LI 300 LEI 
74 CHISTECTOM IE CU EXTRACTll~ 280 LEI 
75 CHISTECTOMIE CU REZECTIE APLICALA PREMOLARI ,MOLARI 250 LEI 

76 OBTURATIE RETROGRAD/\/t\NTEROGR/\Dt\ 200 LEI 

77 INCHIDERE COMUNICARE l3UCO -SINUSALA 350 LEI 

78 INSERARE IMPLANT MIS/MEDIGMA 2000 LEI 
79 ADITIE MATERIAL OSOS PERllMPLANTAR+MEMl3RJ\N/\(IN 500- 1500 LEI 

FUNCTIE DE CANTITATEA DE OS) 
80 SINUS LIFT INTERN 750 LEI 

81 SINUS LIFT EXTERN (MATERIAL ADITIE OSOASA SI MEMBRANA 2000-2500 LEI 
IN FUNCTIE DE VOLUMUL OSOS CE TREBUIE RECONSTITUIT) 

82 REGULARIZARE CREASTA t\LVEOL/\RA(HEM IARCAD/\) 250 LEI 

83 EXTIRPARE Fll3ROM/PAPILOM 250 LEI 

84 EXTIRPARE FORM/\TIUNE TIP EPULIS 250 LEI 

iZP. , 
r-pre neschimb~re 
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85 CORECTARI~ r REN LA l31AL 250 l,EI 
86 CHIURETAJ IN CAMr DESCH IS /D INTE 85 LEI 
87 CHIURETA I IN CAMP INCHIS /D INTE 50 LEI 
88 COROANA PE IMPLANT DIN CERAMICA MIS I MEDIGMJ\ 1000 LEI 
89 COROANA PE IM PLANT DIN ZIRCON IU 1400 LEI 
90 130NT HIBRID DIN ZIRCONIU PE IMPLANT 550 LEI 
91 INSERARE IM PLANT DENTIS 2000 LEI 
92 COROANA MET/\LO-CERAM ICA PE IMPLANT DENTIS I OOO LEI 

ORTODONTIE 
93 /\P/\R/\T MOBIL I AR CADA 900 LEI 
94 ACTIVATOR 1200 LEI 
95 APARAT rix METALIC/ ARC/\ [)/\ 2000 LEI 
96 APARAT FIX CERAMIC 2400 LEI 
97 APARAT r ix SArlR 3500 LEI 
98 TIZAINER 900 LEI 
99 RETAINER COLAT 500 LEI 
100 GUTIERA DE CONTENTll~ 400 LEI 
JOI PLACA DE CONTENTll~ 400 LEI 
102 D ISJUNCTOR 1200 LEI 
103 APARAT NANCE 650 LEI 
104 PENDULUM 650 LEI 
105 CONTROi , 80 LEI 
106 ORTOIMPLANT 500 LEI 

TOTAL PllETURI 51.990 L EI 



Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 198122.06.2022 

REGULAMENT 

PRIVIND MODALITATEA DE ELABORARE Sf CRITERIILE DE , 

SELECTIE A PARTENERILOR ÎN VEDEREA DERULĂRII 
' 

PROIECTULUI 
"POLICLINICĂ SOCIALĂ-ZÂMBET PENTRU TOT!" 

' 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CROITO U ANGEL 

V\ZA 
~pre neschimbare 
~ SECR~ŢA_R_ 



V\ZAT 
l~Ec;u1.AMENT 

pri\'i11d modalitatea de elaborare ş i criteriile de sclcctic a part 

spre nescllimbare 
E.CRETAR 

proiectului „Policli11ica Socială - Zâmbet pentru tofi" 

I. Organizarea procedurii de select ic 
J- Anun ţ ul pentru select ia ofertelor se va face în termen de maxim 1 O zi le ele la intrarea în 

vigoc1re a prezentei hotărâri de consi liu loca l. Publicarea acestuia va prin afişare la uşa 
ins tituţie i ş i pc site-ul Directiei Genera le de Asistenţă Socială ş i l'roteqia Copilului Sector 
2 (D.G./\.S.P.C. Sector 2) www.social2.ro 

Anunţul va cuprinde obiectul co l aboră rii , termenele procedurale aferente desfaşuri'irii procedurii 
şi precizarea ca prezentul regulament constituie documentaţie de selecţi e/caietele sarc ini . 

.J- Directorul General al D.G./\.S.P.C. Sector 2 va desemna o comisie ele sclectie a ofertelor 
şi a documentelor însoţitoare compusă din 3(trei) membri, angajaţi ai Direcţiei de 
As i stentă Socială ş i un preşedinte, fără drept ele vot, din cadrul Dirccfiei Achizi\ii Publice, 
r . icitaţii, Urmărire Contracte. 

Com isia de selectie este legal consti tuită şi lucrează va labil în prezenta tuturor membrilor, iar 
deciziile se iau cu majoritatea simplă clin totalul numărului de membri ai acesteia. Se vor numi 
doi membri supleanti ce vor inlocui membri i comisiei de evaluare cc nu pot fi prezenti di n motive 
obiec tive. 
Rolul comisiei ele se lecţie a ofertelor şi a documentelor însoţitoare este acela de a analiza şi selecta 
oferta nţii care participă la proccclurn ele sc lcc!ic în vederea derulăr ii proiectului „Policlinica Socialr1 
- Zâmbet pentru toţi ". 
Atributiilc comisiei ele selecţi e sunt următoare l e: 

- deschiderea ofertelor şi a elocumcntelor care Ic însoţesc depuse în vederea sclcqici; 
verificarea existente i /inexistenţei tutu ror documentelor prezentate de catre ofertanţi; 
stabilirea ofertelor respinse ş i a motive lor care stau la baza încadrării ofertelor respective 
în aceas tă categoric (ex. ncdcpunerea ofertelor în termenul prevăzut în anuntul publicatsau 
ncclepuncrea unui/unor document/documente prevăzut/prevăzute ca fiind ci im inatori i); 
anal izarea îndepliniri i criteri ilor de se lec\ ie de către ofertanţi ş i acordarea pentru fiecare 
ofert ă în parte a punctajului stabilit prin prezentul regul ament pentru cerinţele stabi lite 
prin criteriile de selectie; 

- clupă caz, soli citarea ele c larifică ri de la ofertanţi asupra unor aspecte din documentele 
depuse; 

- întocmirea procesului - verbal ele selecţie ş i a anexelor aferente acestuia prin care 
se centralizează punctajul obţ inut de fiecare ofertant ş i declararea ofertantului câşt igător ; 

in cazmi justificate, elaborarea unei propuneri de amânare/anulare a procedurii . 

.J- Oferta se va depune în plic sigi lat, netransparent, în termen ele 15 zile ele la publicarea 

anun1ului la sediul D.G./\.S.J>.C. Sector 2 clin Str. Olari nr. 15, Sector 2, până la data şi ora 

menţi onate în anunţ. Plicul sigilat va avea anexat o adresă ele înaintare privind participarea 

la procedura de selecţie. 

Ofertele depuse după data ş i ora cl in anunţ nu se vor lua în considerare şi vor fi considerate oferte 

respinse, nu vor fi deschise şi nu vor fi returnate. 

Documentele vor fi aşezate în ordinea prevăzută la criteriile ele selcc\ic, vor fi op isatc ş i fiecare 

pagină va fi numerotată. În opis trebuie să se treacă pagina la care se regăseşte fiecare document -

ronn ular OPIS 

Ofertanţii au dreptul de a sol icita c larificări cu privire la criteriile de selec!ic până cel târziu cu trei 

(3) zile îna inte de data ele depunere a ofertelor menţionată în anunt. Acestea pot li depuse la sed iul 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 sau transmise pc adresa ele e-mail social@social2.ro. So licitările de 

c I ari licări depuse după acest termen nu vor fi luate în considcrnrc. Pentru a fi adus la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi să participe la procedura de selecţie, răspunsu l la soli cit ări l e de clarilicări se va 

posta pc site-ul D.G./\.S.P.C. Sector 2 vvvvw.social2.ro. 

Rcprczentantii "Ofertantului" cn re„ vor p.1rti cipa la şedinla de deschidere vor p: ~zcnta 



clclcgn\ic/î111pulernicire din parlc<1 olcrlant ului (în original), CI/13 1 ş i copie confonn ă cu originalul 

după actele care dovedesc iclcnlilalca acestora (bulet in de idenlila lc, caric ele idenl itale sau 

paşaport) . 

Şed i nţa de deschidere a documentelor în vederea se l ecţ ie i ş i atribuirii va avea loc la data ş i om 

menţiona tă în anunţ şi arc drept scop verifi carea ex istenţei sau inex istcn\ei tuturor documentelor 

soli citate prin criteri ile de selecţ i e. În cadrul acestei şedin!e se vor stabil i ofertele respinse ca 

urmare a nedepunerii docu111entelor în termenul prevăzu i în anun!ul publicai în ziar sau 

nedepuncrea unui/unor clocument/documcnte prevăzut/prcvăzulc ca fiind eliminatorii. 

În Lcrrnen de maxim cinci (5) zile lucrătoare ele la dala şedin!c i de cleschiclcrc, documentele vor fi 

analizate sub aspectul verid ici t ă ţii ş i al îndeplin irii condiţiilor spcci ficate în criteri ile de se lecţie 

(la ca lculul termenului nu se vor Iun în considerare zi ua în c<ire începe să curgă ş i nici ziua în 
care se împlineşt e). 

În cazul în care comisia de se lecţie constată că este necesară clarificarea anumitor aspecte clin 

documentele depuse, aceasta poale solicita în scris, prin e-mail , ofertantului c lari fică ri în acest 
scop, acesta având obligaţ i a de a răspunde în scri s, prin e-mail, în termen de 24 de ore. 

Vcrillcarca documentelor se va finali za prin încheierea procesului-verbal de sc lecjic ş i atribuire în 

care se va menţiona punctajul obţinui de fiecare ofertant în parte ş i se va desemna ofertantul 
cc1şt i gă tor. 

C riteriul de atribuire a parteneriatului: punctajul cel mai ridicat. 

În termen de max im o (I) zi l ucrătoare clupă a fişarea la uşa i.nstilutici, pc site-ul D.G.A.S.P.C. 

Sector 2 www.socia l2.ro şi comunicarea prin e-mai l către lo!i ofertan~i parlicipan!i , a procesului

vcrba l de selec1ie se pol depune, în scris, contestaţii legale de modul de stabilirea a punctajului şi a 

ofertantului câşt igător. 

Conlesta\iilc vor fi so luţionate în maxim trei (3) zile l ucrătoare de la data limită pentru depunerea 
acestora de către o comisie numită în acest scop ele către Directorul Genera l al D.G.A · >.C. 

Sector 2. V\ZAT 
spre neschimbare 

Il. ClUTERII DE S~LEC'!'lE A OFERTELOR SECRETAR 

La procedura ele se l ecţie a ofertelor a partenerilor în vederea derulă rii proiectului „Policlinica Soc ia lă 

- Z<îmbct pentru toli" pol participa orgnni zaţii neguvernamentale - asociaţii şi fundaţii. 

Criteriile de selecţie sunt următoarele: 

1. Documente eliminatorii cc trclrnic prezentate de către ofertanţi: 

• Statutul ş i actul constit utiv al entităţ ii - copie „conform cu originalul" ; 

ATENTIE ! - OBLIGATORIU durata de funcţionare prevăzu tă în statul trebuie să fi e pc termen 

nelimitat sau cel puţin pentru toată perioada de derulare a proiectului . De asemenea, printre 

acti v ită \ilc prevăzute în statut să se regăsească ace lea rereritoarc la sănă tatea umană, respectiv 

ace lea de as i s t enţ ă s tomatologică; 

o Certificatul de înregistrnre în Registrnl special al asociaţiilor ş i fundajiilor emis ele către instanta 

judecătorească în raza căreia s-a constituit ca pe rsoană juridică -copie „conform cu ori ginalul" ; 

• Orice al Le documente ulterioare înfiinţ ării prin care s-au adus modificări la statut şi/sau actul de 

înfiin\arc - copii „conform cu originnlul"; 

• Cert ificat identifi care fi sca l ă - ··opic „conform cu origim1 lul". 

Lipsa oricărui document p1·cvăzut la acest critcrîu duce la n spingcrca ofertei <lin partea 



comis iei ele selecţie, iar ce lcla l(·c clocumcnfc d epuse în <lovedirca îndeplinirii cl'itcri ilor 

pe11tn1 care se a cordă punctaj nu se vo r ma i analiza. 

2. Documcnlc cc 11·cbuie prezentate de către ofertanţi în vederea acordării punctajului: 

2.1. Durata de funcţionare a asociaţic i/fuudaţici - vor fi acordate între 5 ş i 15 puncte 
aslfel: 

- Între 0-3 ani: 5 puncte 

- Î n!rc 3-5 ani : I O puncte 

- Pcsle 5 ani : 15 punc!c 

2.2 Grncl c prnfcsionalc a le persu11 a l11l11i medica l de specialitate pus la dispoziţie de 
ofcrtm1t pent ru cabinetu l medical: 

- Medic rezident - 3 puncte 

Medic speciFi lis! - 5 puncte 

- Medic primar - I O puncte 

În dovedire se va depune copie „conform cu ori ginalul" după dovada titlului acordat la care se 

adaugă polija ele asigurare pen!ru malpraxis, în copie „confo rm cu originalu l". 

ATF,NTlE ! - Se acordă punctaj pen!ru fiecare medic desemnat. Ncprczcntarca dovezilor privind 
c\e\incrca persona lu lui ca lificat /certificat/avizat duce la neacordarea punctajul ui. 

2.3. Experienţa similară în domeniul serviciilor medico-sociale (medicin ă d entară): 

- Fără experienţă: O puncte; 
- Cu experienţă: I O puncte. 

Se vor depune documente (contrac!c, protocoale, co l aborări etc.) clin care să reiasr1 experi enţa 

s imi l ară. 

2.4. Dotare aparatură cabinet medical - vor fi acordate puncte astfel: 

- Aparatură second lrnnd (folosită) : 5 puncte; 
- Aparn!ură nouă: 1 O puncte. 

În dovedire se vor depune, copie „conform cu originalul", documente de achizi!ie a aparaturii 
sau declaraţia pc propria răspundere a preşedintelui asociaţiei/funda\iei, în original, pri vind 
provenienţa aparaturii. În s ituaţia în ca re apara!ura nu a fosl achiziţionată, se va depune, în 
original, declara\ia pc propria răspundere a preşedinte l ui asocia!ici/fundaţ ie i privind aceas tă stare 
de fapt. 

2.5 l'rcţuri ofertate - vor li acordate puncte astfel: 

- Pentru pre\ urile maxime prevăzute în anexa la proiect: O puncte; 

Pentru fiecare 5% reducere aplica!ă la to!alul prc\urilor prevăzute în anexa la proiect: 10 

puncte. 

2.6 Prezentare opis documente ş i numerobuc pagini, conform formular OPIS - vor li 

aconlatc 2 puncte. 

'1\l.#Xf 
opr0 neschimbaro 
SECfţţ.T~!LJ 



I. Documente eliminatorii : 

Formular OPIS 
OPIS DOCUMENTE 

o Statutul ş i actul const itutiv al entităţi i : pag„„- pag. „. „; 

• Certificatul de înregistrare în Registrul special al asocia\iilorşi fundaţiil or emis de către instan\a 
judecătorcascil în raza căreia s-a constituit ca persoanil juridică: pag .... - pag . . „ .. ; 

• Orice alte documente ulterioare în fiin\ă rii prin care s-au adus modillcăr i la stalul ş i/sau actul de 
înfiintarc: pag„„- pag .... .. ; 

o Cerii ficat iclcnti fi care fi sca l ă : pag.„.- pag . . „ . . ; 

2. Documente în vederea acordării punctajului: pag„„- pag„.„ 

2. 1. Durata ele fimc\ionare a asocia!ieilrundatiei : pag„„- pag„„ „; 

2.2 Grade profesionale ale personalului medica l de speciali talc pus la di spoziţi e ele ofertant pentru 
cabinetul medica l: pag„„- pag„ „ „; 

2.3. Experienţa similară în domeniul servici ilor medi co-sociale (med i ci nă dentară) : pag„„-
pag .. „ .. ; 

2.4. Dotare aparatmă cabinet medical: pag.„.- pag .. „ . . ; 

2.5 Prc\mi ofertate: pag„„- pag ... . . . 

\l\'L.Af 
cp:-e neschimbare 
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