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CAIET DE SARCINI 

 

Biologie moleculara si genetica – testare ARN 2019 
1. Testari ARN 2019-n CoV – RT-PCR pentru sportivi, arbitri, colective tehnice, salariati FR Judo, organizatori 

competitii etc., in conformitate cu prevederile Ministerului Sanatatii și Ministerul Tineretului si Sportului in 

perioada noiembrie 2020 - decembrie 2021. 

2. 2. Testarile se vor efectua in laboratoare proprii sau colaboratori, punctele de recoltare trebuie sa fie aflate in 

toate orasele mari ale tarii, conform loturilor. 

Sa existe posibilitate sa se creeze echipe mobile pentru recoltari in centrele sportive  

3. Recoltarile se vor face cu programari, cu 24 de ore inainte, de FR Judo, iar eliberarea rezultatelor se va face 

in max 48 ore de la data recoltarii, cu respectarea Regulamentului General privind Protectia datelor. 

Federatia poate solicita, odata cu programarea, eliberarea rezultatelor in termen de 24 ore de la recoltare. 

2. Numar teste : se preconiza sa se efectueze : intre 2 – 2500 teste, structurate pe doua loturi, dupa cum 

urmeaza : 

a) Lot 1 Pentru Centrele de pregatire de la Cluj Napoca și Deva 

În orașele: Cluj Napoca, Brăila, Arad, Sibiu, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Miercurea 

Ciuc, Deva, Alba Iulia, Onesti, Timisoara, Focsani, Galati, Suceava, Baia-Mare si alte 

localitati daca va fi cazul.  

Nr. teste preconizate: 1 – 1250  

b) Lot 2 Pentru Centrele de pregatire de la Oradea si Pitesti 

În orașele: Oradea, Iasi, Pitesti, Bacau, Brasov, Buzau, Ploiesti, Craiova, Bucuresti, Ilfov, 

Constanta, Mediasi, Targu Mures si alte localitati daca va fi cazul.  

 Nr. teste preconizate: 1– 1250 si alte localitati daca va fi cazul.  

4. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este « pretul cel mai scazut » pentru un test 

inmultint cu numarul maxim de teste.  

5. Procedura se va finaliza cu incheierea unui acord cadru. 

3. Numar teste : se preconiza sa se efectueze : max  2500 teste, cate 1250 pentru fiecare lot. 

4. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este « pretul cel mai scazut » pentru un test 

inmultint cu 2500 de bucati.  

5. Procedura se va finaliza cu incheierea unui acord cadru/lot. 
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