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CAIET DE SARCINI

Servicii medicale de medicina muncii si examene medicale de specialitate necesare
controlului medical peridic  sau la reluarea activităţii pentru functionarii publici si

personalul contractual din cadrul Politiei Locale  Piatra Neamt

I. INFORMATII GENERALE
1.1.  AUTORITATEA  CONTRACTANTA -  POLITIA  LOCALA  A  MUNICIPIULUI

PIATRA  NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,
tel.0233/231300,  fax.0233/231300,  codul  fiscal  28333897,  cont  IBAN
nr.RO18TREZ24A610304710102X deschis la Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul
Pancu Eugen - Director Executiv

1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Servicii medicale de medicina muncii si examene medicale de
specialitate necesare controlului medical periodic sau la reluarea activităţii pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul Politiei Locale  Piatra Neamt

1.3.  OBIECTUL ACHIZITIEI - Serviciile medicale ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa
asigure realizarea unitara si completa a serviciilor medicale de medicina muncii profilactice prin care se
asigura  supravegerea  sanatatii  lucratorilor  in  conformite  cu  prevederile  art.  19-22  din  Hotararea
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii  lucratorilor,  cu modificarile  si  completarile
ulterioare si anume:

- Servicii de medicina muncii - examen clinic general, testare acuitate vizuala si simt cromatic,
eliberarea/reevaluarea  fisei  de  aptitudini,  oferirea  de puncte  de  vedere  de  specialitate  la  solicitarea
beneficiarului,  vizarea  certificatelor  medicale,  asigură  beneficiarului  serviciului  de medicina  muncii
indrumarea  pentru  implementarea  măsurilor  preventive  profilactice  care  au  fost  prevăzute  la  nivel
naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (va face evaluarea de risc şi va
stabili condiţiile purtării măştii pentru angajaţi, monitorizarea starii de sanatate si instruirea angajatilor,
atele  stabilite  prin  legislatia  specifica  starii  de  alerta/urgenta  generata  de  pandemia  Covid-19),
acordarea suportului beneficiarului pentru respectarea prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă;

- Servicii de medicina muncii specific conducator auto categ. B (inclusiv examen psihologic,
audiograma, examen oftalmologic, electrocardiograma);

- Completarea fisei de port arma (examen chirurgical, examen ORL, examen neurologic, examen
psihiatric, examen oftalmologic;

-  Pachet  de analize de baza : Hemoleucograma, colesterol, glicemie
Pachetul de analize medicale ce constau în:

-  recoltarea de probe de sânge de la pacienți pentru un număr estimat de 88 angajați; 
- efectuarea unui set de analize într-un laborator de specialitate;
- eliberarea rezultatelor analizelor efectuate.

1.3.1) Servicii medicale de medicina muncii constand in :
- intocmirea si completarea dosarului medical al fiecarui salariat;
- eliberarea fisei de aptitudine in munca pentru fiecare salariat;
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- efectuarea monitorizarii starii de sanatate a unui numar de 88 de salariati prin control medical periodic
si eliberarea unui raport medical de activitate la sfarsitul examinarilor;
- semnalarea cazului de boala profesionala, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sanatatii;
- evaluarea conditiilor de munca a salariatelor care se incadreaza in prevederile Ordonantei de Urgenta
nr. 96/2003 privind protectia maternitatii;
-  elaborarea  unui  raport  privind  starea  de  sanatate  a  salariatilor  si  masuri  pentru  prevenirea
imbolnavirilor legate de locul de munca;
- vizarea certificatelor medicale, respectiv verificarea corectitudinii eliberării certificatelor de concediu
medical - lunar 
                  - corectitudinea ȋntocmirii lor; 
                  - concordanţa ȋntre codul de boală şi patologia existentă la salariat; 
- elaborarea documentelor pentru implementarea măsurilor preventive profilactice care au fost prevăzute
la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2: va face evaluarea de risc
şi  va  stabili  condiţiile  purtării  măştii  pentru  angajaţi,  va  asigura  monitorizarea  starii  de  sanatate  si
instruirea  angajatilor,  si  altele  stabilite  prin  legislatia  specifica  starii  de  alerta/urgenta  generata  de
pandemia Covid-19;
- elaboreaza puncte de vedere de specialitate la solicitarea beneficiarului.

1.3.2) Servicii medicale constand:
  - Control medical periodic 
       1.- consta in:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia
si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu
expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de
munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii sau pentru populatia cu care lucratorul
vine in contact prin natura activitatii sale.
     2.- cuprinde:
a)  inregistrarea  evenimentelor  medicale  care  s-au  petrecut  in  intervalul  de  la  examenul  medical  in
vederea angajarii  sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical
respectiv;
b) examen medical periodic - ȋn funcţie de factorii de risc declaraţi ȋn fişa de identificare a factorilor de
risc a fiecărui salariat,  care se vor efectua pentru fiecare salariat  anual sau de câte ori se impune in
funcţie de starea de sănătate;
c) examene medicale necesare grupelor de salariaţi - efectuate o data pe an, conform modelului de fisa
prevazut  in  Anexa  nr.  1  la  Hotararea  Guvernului  nr.  355/2007  privind  supravegherea  sanatatii
lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical a fiecarui salariat, conform modelului de fisa prevazut in
Anexa  nr.  4  la  Hotararea  Guvernului  nr.  355/2007  privind  supravegherea  sanatatii  lucratorilor,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
e) finalizarea concluziei  prin completarea fisei de aptitudine,  conform modelului de fisa prevazut in
Anexa  nr.  5  la  Hotararea  Guvernului  nr.  355/2007  privind  supravegherea  sanatatii  lucratorilor,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  de  catre  medicul  specialist  de  medicina  muncii,  in  doua
exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru salariat.
      Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele inttocmite conform modelului in in
Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului
specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

-  Examenul medical la reluarea activitatii:  se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum
90 zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea
activitatii si are ca scop:
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a)  confirmarea  aptitudinii  lucratorului  pentru  exercitarea  profesiei/functiei  avute  anterior  sau  noii
profesii/functii la locul de munca respectiv;
b) stabilirea unor masuri  de adaptare a locului  de munca si a unor activitati  specifice profesiei  sau
functiei, daca este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii
sale de munca.
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de cate
ori in considera necesar, in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din
institutie.

II. DESCRIEREA DETALIATĂ A OBIECTULUI CONTRACTULUI 
Serviciile se vor presta raportat la urmatoarele categorii de salariaţi ai Politiei Locale Piatra Neamt, pe
pachete şi numărul angajaţilor de o anumită categorie în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu mai
puţin de următoarele investigaţii:
-  Functionari publici cu functii generale de executie (7 persoane): 

 servicii de medicina muncii: examen clinic general, testare acuitate vizuala si simt chromatic,
eliberarea fisei de aptitudini;

 analize de laborator: Hemoleucograma, glicemie, cholesterol;
- Functionari publici cu functie de decizie  (4 persoane):

 servicii de medicina muncii: examen clinic general, testare acuitate vizuala si simt chromatic,
eliberarea fisei de aptitudini;

 analize de laborator: Hemoleucograma, glicemie, cholesterol;

- Politisti locali + agenti de paza inarmati (cu masina de serviciu si ture de noapte) (62 persoane):

 Servicii de medicina muncii: examen clinic general, testare acuitate vizuala si simt chromatic,
eliberarea fisei de aptitudini;

  fisa de port arma: examen chirurgical, examen ORL, examen neurologic, examen psihiatric,
examen oftalmologic;

 analize de laborator: Hemoleucograma, glicemie, cholesterol;
  electrocardiograma;

 
      - Personal neinarmat (cu masina de serviciu si ture noapte) (15 persoane): 

 servicii  de medicina muncii:  examen clinic general,  testare acuitate  vizuala  si simt cromatic,
eliberarea fisei de aptitudini;

 analize de laborator: Hemoleucograma, glicemie, colesterol;
  electrocardiograma;
  audiograma;

III. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
Operatorii  economici  trebuie  să  deţină  capacitatea  de  exercitare  a  activităţii  profesionale  în

conformitate cu cerinţele emise de instituţiile abilitate în domeniul sănătăţii, înaintând astfel documente
de abilitare pentru întocmirea examinărilor medicale solicitate şi de medicina muncii.
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Persoanele fizice/juridice romane vor prezenta certificat constatator, in original sau copie lizibila
cu mentiunea ”conform cu originalul„ emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
teritorial  in  raza  caruia  ofertantul  isi  are  sediul  social,  din  care  sa  rezulte  domeniul  de  activitate
principal/secundar,  codurile CAEN aferent acestora. Informatiile prezentate in certificatul constatator
vor fi valabile/actuale la data limita de depunere a ofertelor. De asemenea, vor prezenta si copia conform
cu originalul dupa autorizatiile emise de Ministerul Sanatatii pentru fiecare dintre serviciile ce vor fi
achizitionate, valabile.

Se accepta ca prestarea serviciilor  sa se realizeze si prin deplasarea unei/unor echipe mobile a
ofertantului pentru efectuarea examinarilor medicale la sediul Politiei Locale Piatra Neamt. In acest caz,
ofertantul are obligatia de a prezenta modalitatea de prestare la sediul Politiei Locale Piatra Neamt a
examenelor  medicale  in  termen  de  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  primirii  comenzii  din  partea
achizitorului.
          Documentele ofertei:
1. Propumerea tehnica va fi intocmita, in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acesta
fiind  considerate  minime  si  obligatorii.  Se  solicita  descrierea  detaliata  a  modului  de  indeplinire  a
cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice
cu toate cerintele prevazute. 
Nerespectarea  tuturor  cerintelor  tehnice  minimale  obligatorii  sau a altor  cerinte  obligatorii  atrage
automat declarea ofertei ca neconforma.

Ofertantul  va  prezenta  o  declaratie  pe  proprie  raspundere  din  care  sa  rezulte  faptul  ca  la
elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu
privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii, precum si ca le va
respecta in vederea implementarii contractului.

Ofertantul va prezenta documente care să ateste că au ca activitate efectuarea analizelor medicale în
laboratoare acreditate, valabile;
     Propumerea tehnica va cuprinde:
- descrierea modalitatii de efectuare a examenului medical periodic, a tipurilor de examene medicale
continute de acesta, precum si locul prestarii serviciilor medicale, respectiv la sediul achizitorului sau al
prestatorului;
- descrierea modalitatii de efectuare a examenului medical la reluarea activitatii, a tipurilor de examene
medicale  continute  de  acesta,  precum  si  locul  prestarii  serviciilor  medicale,  respectiv  la  sediul
achizitorului sau al prestatorului;
 -documente care să ateste că ofertantul are ca activitate prestarea serviciilor de medicina muncii și
deține Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;
- să facă dovada că sunt certificați și acreditați (valabile la data depunerii ofertelor) pentru prestarea de
servicii de medicina muncii;
- documente din care să rezulte că au personal angajat calificat care să presteze activități de medicina
muncii;

2.  Propunerea finaciara 
Pentru  a  fi  acceptată,  oferta  va trebui  să  conţină  tarife  pentru  întreaga  gamă de  investigaţii

medicale prezentate mai jos (exprimate în lei) per pachet, precum şi valoarea fiecărui serviciu în parte.
Neofertarea uneia sau mai multor poziţii din cele solicitate conduce la respingerea ofertei.

Nu se admit oferte parţiale sau alternative.
Numărul de examene medicale poate să crească sau să scadă în funcţie de fluctuaţia angajaţilor

şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
             Preţurile consultaţiilor şi investigaţiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat
examen medical. Plata serviciilor se va face în baza facturii emise de către prestator (pentru serviciile
medicale efectiv prestate), înregistrării facturii la sediul Politiei Locale Piatra Neamt in termen de 30
zile. Factura va fi însoțită de un tabel justificativ întocmit de prestator și semnat de ambele părți care va
conține:  numele  și  prenumele  fiecarui  angajat  care  a  efectuat  controlul  medical,  data  efectuării
controlului.
            Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. Ofertele trebuie depuse până la data de 28.10.2021, ora 14:00 la  adresa de e-mail
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politialocalapiatraneamt@gmail.com sau la sediul autoritatii contractante. Ofertele publicate sau depuse
după această dată limita nu vor fi luate în considerare. 

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI - Criteriul de atribuire este: preţul cel mai
scăzut.
V. ALTE CONDITII

Ofertantii  vor  elabora  oferta  tehnico-financiara,  in  conformitate  cu  prevederile  caietului  de
sarcini,  care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com.

Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui,
orice detalii,  specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii
contractului.

Dupa evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta anunta operatorul ecomonic cu oferta finaciara
cu pretul cel  mai mic sa inregistreze oferta in catalogul electronic de pe site-ul de achizitii  www.e-
licitatie.ro, unde se va definitiva cumpararea directa. Cumpararea directa finalizata in SICAP reprezinta
comanda ferma.

Daca  operatorul  economic  refuza  sa  inregistreze  oferta  in  Catalogul  electronic,  autoritatea
contractanta il declara necastigator si initiaza cumpararea cu ofertantul urmator.
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
  ____________________
           (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
     (denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Domnilor,
Examinând documentația  de  atribuire,  subsemnații,  reprezentanți  ai  ofertantului

_______________________________________,  ne  oferim ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi
cerinţele  cuprinse  în  documentația  mai  sus  menționată,  să  prestăm
______________________________ pentru suma de  ______________________(moneda ofertei) în
litere____

Ne  angajăm  ca,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  câştigătoare,  să
prestăm serviciile pe o perioada de ______________________.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi  poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Până  la  încheierea şi  semnarea contractului  de achiziție  publică  această  ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră,  prin  care  oferta  noastră  este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
    |_|   nu depunem ofertă alternativă.
            (se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut prețţ sau orice
altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

____________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
                                                                (denumire/nume operator economic)

CENTRALIZATOR FINANCIAR (anexa la formularul de oferta)

Nr.
crt.

Categorie de personal Examinari
Nr. 
Angajati/ 
functii

Nr.
investigatii

Pret unitar/
investigatie 

Valoare
totala lei
fara TVA

1.
Functionari publici cu

functii generale de
executie

Examen clinic general

7 7

  

Testare acuitate vizuala

Simt cromatic

Eliberare/reevaluare fisa 
aptitudine

Hemoleucograma

Glicemie

Cholesterol

2.
Functionari publici cu

functii de decizie

Examen clinic general
4 4

  Testare acuitate vizuala
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Simt cromatic

Eliberare /reevaluare fisa 
aptitudine

Hemoleucograma

Glicemie

Cholesterol

3.

Politisti locali si
agenti de paza

inarmati ( conduc
masina de serviciu si
efectueaza ture de

noapte)

Examen clinic general

62 62

  

Testare acuitate vizuala

Simt cromatic

Eliberare /reevaluare fisa 
aptitudine

Examen chirurgical

Examen ORL

Examen neurologic

Examen  psihiatric

Examen oftalmologic

Eliberare fisa port arma

Hemoleucograma

Glicemie

Cholesterol

Electrocardiograma

4.

Politisti locali
neinarmati         

 ( conduc masina de
serviciu si efectueaza

ture de noapte)

Examen clinic general

15 15

 

Testare acuitate vizuala

Simt cromatic

Eliberare/reevaluare fisa 
aptitudine

Hemoleucograma

Glicemie

Cholesterol

Electrocardiograma

Audiograma

5. Servicii  de  medicina  muncii  cu  caracter
permanent  (examen  clinic  general,  testare
acuitate  vizuala  si  simt  cromatic,
eliberarea/reevaluarea  fisei  de  aptitudini,
oferirea de puncte de vedere de specialitate la
solicitarea  beneficiarului,  vizarea  certificatelor
medicale,  asigură  beneficiarului  serviciului
de medicina  muncii  indrumarea  pentru
implementarea măsurilor preventive profilactice
care  au fost  prevăzute la  nivel  naţional  pentru

88 88

C.C.A.L/IAV./Nr.3757  din 19.10.2021/1exemplar



combaterea  răspândirii  coronavirusului  SARS
CoV-2  (va  face  evaluarea  de  risc  şi  va  stabili
condiţiile  purtării  măştii  pentru  angajaţi,
monitorizarea  starii  de  sanatate  si  instruirea
angajatilor, atele stabilite prin legislatia specifica
starii  de  alerta/urgenta  generata  de  pandemia
Covid-19),  acordarea  suportului  beneficiarului
pentru  respectarea  prevederilor  O.U.G.  nr.
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile
de muncă;

                  
                                                                   Intocmit,                               
                                                                   IACOBOAIEA  VALENTINA
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