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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA 

Adresa: str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis 

Localitate: mun. Brăila Cod postal: 810070 Tara: România 

Punct(e) de contact: 

In atentia dnei Elena Dincă 

Telefon: 0239613505; 0339401175 

0771459097 

E-mail: licitatii@dspbr.ro Fax: 0339401178/180 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.dspbr.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □ 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului 

Furnizare de reactivi de laborator și agenti diagnostici pentru analizele ce se realizează pe echipamentul RT-PCR 

LightCycler 480 II 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

a) Lucrari                                   □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

Mun Brăila, jud. Brăila 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 □ 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru  (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □ 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 

cadru   

                                         da □ nu □ Daca DA, 

 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

 

Durata acordului-cadru: Durata  in ani: □□ sau in luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani: 

 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intr eaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): 

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 
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II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea de reactivi de laborator și agenti diagnostici pentru analizele 

ce se realizează pe echipamentul RT-PCR LightCycler 480 II. 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 33696500-0  Reactivi de laborator 

Obiect(e) suplimentar(e)   

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului pr ivind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu □ 

II.1.8) Impartire in loturi  (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu x 

□ un singur lot                                   

□ Numărul maxim de loturi care poate fi 
atribuit unui singur ofertant: [         ] 

□ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de 
a atribui contracte prin combinarea 
următoarelor loturi sau grupe de loturi: 

 

□ unul sau mai multe loturi      

 

□ toate loturile                                 

  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu □ 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Conform precizărilor din Caietul de sarcini. 

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):  273.500        Moneda: Lei (RON) 

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________ 

II.2.2) Optiuni  (dupa caz)                                                                                                                         

da □ nu □ 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□  

Daca se cunoaste, (în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 

contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINAL IZARE 

Durata contractului este pe perioada stării de alertă, dar nu mai mult de data de 31.12.2020.  
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II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu □ 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula de ajustare 
aplicabila) 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINA NCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

 
III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □          nu □ 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Buget de stat  

Program National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile Prioritare destinate testarii RT-PCR 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul  

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu □ 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

� Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice  

� H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

� O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

� Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

� HG nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

� HG nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau 

al profesiei 

Nivel specific minim necesar : Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

 Cerinta 1. Ofertantii, tertii 

sustinatori si subcontractantii nu 

trebuie sa se regaseasca în 

Documente de calificare cu mențiunea ” documente de calificare”  

Se solcită ca ofertanții să nu se afle in dispozițiile art. 59 si 60 Lege 
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situatiile prevazute la art.59 și 60 

din Legea nr.98/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinta 2. Ofertantii, tertii 

sustinatori si subcontractantii nu 

trebuie sa se regaseasca în 

situatiile prevazute la art.164, 

165, 167 din Legea nr.98/2016 

 

 

Cerinta 3 

Pentru persoane juridice/fizice 
straine documente care 
dovedesc o forma de 
înregistrare / atestare ori 
apartenenta din punct de 
vedere profesional , in 
conformitate cu prevederile 
legale din tara in care 
candidatul/ofertantul este 
rezident – original sau copie 
lizibila cu mentiunea conform 
cu originalul, insotite de 
traducerea autorizata a 
acestora în limba româna. 

98/2016, in acest sens ofertantul va completa si semna Formularul nr. 1  

Menționăm persoanele cu functii de decizie: 
 
Director Executiv – .................................... 
Director Economic – ................................... 
 
Comisia de evaluare: 

Presedinte : ......................................... 

Membru: ............................................... 

Membru: ................................................ 

 
Se solicită ca ofertanții să nu se afle in situațiile prevăzute de dispozițiile 
art. 164, art 165 alin (1) si art. 167 din Legea 98/2016, in acest sens 
operatorul economic va completa si semna Formularul nr. 6 si 
Formularul nr. 7 . De asemenea va fi semnat si Formularul nr. 4  
privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului 
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de 
securitate și sănătate in muncă.  
 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de 
inregistrare)  
DSP Brăila  solicită ca operatorii economici să dovedească o formă de 
înregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că 
sunt legal constituiți, precum si faptul că au capacitatea profesională de a 
furniza produsele care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care 
poate fi demonstrată indeplinirea cerinței:  

- Prin prezentarea certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertanții 
străini document echivalent emis in țara de rezidență, in limba in 
care a fost emis, insotit de traducerea autorizată in limba 
română.  

 

       
 

 

 

 

 
 

 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 Modalitatea de indeplinire  

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

Modalitatea de indeplinire 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

Modalitatea de indeplinire 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu □ 
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Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □ 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SER VICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licita ție deschisă □ 

Licita ție restrânsă □ 

Licita ție restrânsă accelerată □ 

Negociere competitivă   □ 

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □ 

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare      

Negociere competitivă accelerată □ 

Dialog competitiv □ 

Parteneriat pentru inovare 
□

Procedură simplificată □ 

□ O singură etapă 

□ Mai multe etape 

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □ 

Numărul de participan ți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□ 

 

Negociere fără publicare prealabilă  x 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 
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IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A  PROIECTELOR (concurs de 
solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire  (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire ) 

 

Pretul cel mai scazut                                                                                                                              □                       

sau  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      □ 

□ criteriile menţionate în continuare : 

In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face astfel :  

• Primul criteriu de departajare : termenul cel mai scurt de livrare; 

• Al doilea criteriu de departajare va fi prețul cel mai mic ofertat la renegociere. 

□ criteriile enunţate în în invitaţia de a prezenta de a participa la negociere  

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        da □ nu □ 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)  

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterio r privind acelasi contract                                da □ nu □ 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     □      □     □     □     □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 60 

(de la termenul limita de primire a ofertelor)  

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
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IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa asigure corespondenta cerintelor din caietul 

de sarcini cu produsele ofertate si sa respecte in totalitate cerintele minime prevazute in acesta.  

Propunerea tehnica care va cuprinde IN MOD OBLIGATORIU MINIM specificatiile tehnice de calitate ale 

produselor, impuse prin caietul de sarcini. Fiecare produs ofertat va avea precizat în mod obligatoriu 

denumirea comerciala a produsului, iar pentru fiecare produs ofertantii vor prezenta o singura varianta de 

produs. Se vor preciza documentele care vor insoti produsele la livrare(minim cele mentionate in caietul de 

sarcini). Oferta tehnică si toate anexele acesteia vor fi prezentate in limba romana. Propunerea tehnică va fi 

semnată și ștampilată de reprezentantul legal ori persoanele imputernicite de către acesta prin completarea 

Formularului nr. 2. 

Ofertele care nu îndeplinesc în mod corespunzator cerintele minime ale caietului de sarcini, sunt considerate 

neconforme, in conformitate cu prevederile art. 215 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

coroborat cu art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016. 

Ofertantii trebuie sa indice în cadrul ofertei ca, la elaborarea acesteia, au tinut cont de obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si protectia muncii. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi prezentata în conformitate cu formularul anexat, Formularul nr. 3 

Propunerea financiara va contine pretul unitar, exprimat in lei/unitate de masura, cu doua zecimale. Evaluarea 

ofertelor se va realiza prin inmultirea pretului unitar ofertat (lei, fara TVA) cu cantitatea maxima aferenta 

contractului. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita 

clarificari prin intermediul mail-ului, in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care 

contin reofertare.  

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertanții vor transmite:  

•  Oferta  se va depune distinct pentru fiecare tip de produs in parte. Oferta depusa de 

ofertanti trebuie sa respecte conditiile prevăzute in documentatia de atribuire si trebuie sa 

cuprinda: 

(a) Documentele de calificare 

(b) Propunerea tehnica  

(c) Propunerea financiară 

•  Avand in vedere cantitatile  prevăzute pe fiecare produs in parte, pentru eliminarea riscului 

de a nu fi depuse oferte, se ofera posibilitatea de a participa la procedura de atribuire prin 

prezentarea unei oferte pe produsul la care participa pentru cantitatea pe care acesta o 

poate livra cu incadrarea in termenul de livrare ofertat. 

•  Oferta  semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau persoana 

imputernicita se depune in plic inschis ( cu mentiunea “  Oferta Achiziție  FURNIZARE 

REACTIVI DE LABORATOR, a nu se deschide pana la data de 23.09.2020 ora 10:00) la 

registratura Direcției de Sănătate Publică Brăila; Str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.2 bis, 

mun. Brăila, jud Brăila, Cod postal: 810073, Romania. 

• In interiorul plicului se vor gasi plicuri distincte cu: 

- plic  documente de calificare,  

- plic cu oferta tehnica (in interiorul plicului se depune Formularul nr. 2 la care se ataseaza 

documentele de avizare a produselor ofertate, asezate distinct pe fiecare produs astfel incat sa se 

vada cu usurinta documentele fiecarui produs.    
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-  plic cu oferta financiară –Formular nr.3 împreună cu Anexa la Formularul nr.3. 

Data limita de depunere a ofertelor: 23.09.2020 ora 10:00 

Documente de calificare îndosariate , cu OPIS 

Propunerea tehnică 

Propunerea financiară  

 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □ 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu □ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

 

VI.3) ALTE INFORMATII  (dupa caz) 

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta 
va solicita reofertarea in termen de 24 de ore, in vederea transmiterii pe mail de catre operatorii 
economici de documente care contin reofertarea prețurilor. 
In cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici, in asociere, documentele 
prezentate vor fi completate/prezentate de catre fiecare operator economic, in parte. 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: 

București 

Cod postal: Tara: România 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: +40213104641 / +40213104672 

/ +40213104673 

 

Adresa Internet 

(URL) 

www.cnsc.ro 

Fax:  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la 

cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal-conform art.8 alin.(1) lit.b. din Legea nr.101/2016; 
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Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale care determina incalcarea prevederilor normelor 

procedurale, este contestatia, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Directiei de Sanatate Publica – 

Brăila sau ulterior (daca este cazul) contestatia se solutioneaza de catre instanta in circumscriptia caruia se afla sediul 

autoritatii contractante. 

 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Denumire oficiala:   Directia de Sanatate Publica – judetul Brăila 

Adresa: str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis 

Localitate: Brăila Cod postal: 810070 Tara: România 

E-mail: 

dspj.braila@dspbr.

ro 

Telefon: 

0339/401175 

 

Adresa Internet 

(URL) 

www.dspbr.ro 

Fax: 0339/401178  

  


