
 

 

 
Conditii de eligibilitate ale unitatii medicale de specialitate in efectuarea de testari genetice 

in cadrul proiectului “Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente”, 
stabilite prin Regulament si prin Caietul de sarcini nr. 20526/09.09.2018 

 
Organizatorul Proiectului este Municipiul Bucuresti prin 
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. 

 

Unitatile medicale de specialitate in efectuarea de testari genetice, afiliate proiectului, trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii legale: 

 Sa aiba sediul social sau punct de lucru/sucursala in municipiul Bucuresti; 

 Sa faca dovada printr-un certificat constatator de informare emis de Registrul Comertului ca au incluse in obiectul 
de activitate, clasele CAEN aferente activitatilor ce fac obiectul contractului; 

 Sa detina acreditare  SR EN ISO 15189:2013;  

 Sa faca dovada ca are angajat/in relatie contractuala de munca personal medical specializat anatomo-patolog (sa 
depuna documente de calificare si autorizatii de libera practica plus copia contractului de munca/contractului de 
colaborare ); 

 Sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate 
punctele de lucru/sucursale, la data semnarii contractului de finantare, denumit in continuare acord de finatare – 
dovedite prin certificate de cazier fiscal /certificate de atestare fiscala. Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt 
eligibili pentru a accesa acest proiect; 

 Sa faca dovada ca testele genetice pe care le efectueaza pentru cancerul la san au recunoasterea internationala a 
Societatii Europene pentru Oncologie Medicala (ESMO) si a Societatii Americane de Oncologie Clinica (ASCO); 

 Sa faca dovada, cu documente justificative, ca testul efectuat in unitatea medicala specializata ofera o 
predictibilitate pe o perioada de minim 5 ani. 

 Sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca pretul cu care va fi afiliat in proiect reprezinta 
media tarifelor pe ultimele 12 luni – document tip; 

 Sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca isi va mentine pretul ferm pe toata perioada de derulare a 
contractului. 

 Sa furnizeze un specimen de rezultat care urmeaza sa fie furnizat pacientului (model folosit la momentul inscrierii 
in program) 

 Declaratie pe propria raspundere ca Testarea genetica este efectuata folosind cea mai inovatoare tehnologie. 

 Declaratie pe propria raspundere din care reiese ca rezultatul testului va fi furnizat in maximum 30 zile lucratoare 
de la preluarea probelor de catre unitate de specialitate in efectuarea testelor genetice. 

 Sa depuna documente care sa ateste faptul ca testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente are 
urmatoarele caracteristici: 

o Analiza genetică moleculară a unui profil genetic; 
o Furnizeaza o evaluare precisa a riscului pentru pacientii cu cancer de san in stadiu incipient; 
o Furnizeaza un Scor de Recurenta ce ofera informatii despre probabilitatea de reaparitie a cancerului in 

minim 5 ani de la momentul diagnosticului; 
o Furnizeaza informatii despre subtiparea moleculara originala a cancerului de san care conduc procesul de 

luare a deciziilor pentru pacient in ceea ce priveste initierea sau nu a chimioterapiei. 


