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CAIET DE SARCINI

Servicii psihologice privind testarea psihologica si  emitere  aviz psihologic

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 psihologice privind testarea psihologica si  emitere  aviz 
psihologic pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale  Piatra Neamt

1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
           Testarea psihologica a personalului este ceruta de:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

-H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;

DESCRIEREA DETALIATĂ A OBIECTULUI CONTRACTULUI 
       Serviciile se vor presta în conformitate cu categoriile de salariaţi ai Politiei Locale Piatra Neamt, pe 
pachete, şi numărul angajaţilor de o anumită categorie în conformitate cu legislaţia în vigoare :

Nr.
Crt

Categorie de personal Examinari
Nr. 
Angajati/
functii

Nr.

Pret
unitar/ Valoare

investigatii
investigatie

totala 
lei

 
 

fara 
TVA

1

Personal neinarmat  care
conduce masina de serviciu

si efectueaza ture de
noapte

Examen 
psihologic 

15 15

  

2.

Personal inarmat
Examen 
psihologic 

61 61
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3.

Functionari 
Publici cu  functii generale

1 1

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
         Achizitia serviciului se face prin respectarea de catre ofertanti a urmatoarelor cerinte:
        Prestarea serviciilor psihologice se realizeaza prin intermediul cabinetelor de psihologie acreditate 
conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, 
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania si conform H.G. 788/2005 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004.
        Sunt eligibile pentru depunere ofertelor cabinetelor psihologioce individuale, cabinete psihologice 
asociate, societati civile profesionale (conform Legii nr. 213/2004, art.13), verificarea acestora facandu-
se de catre autoritatea contractanta pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din Romania- 
www.copsi.ro
        Conditii minime obligatorii:
         1.Psiholog atestat ( specialist sau principal) in psihologia muncii si organizationala;
         2. Psiholog atestat ( specialist sau principal) in  psihologie clinica.
     Evaluarea psihologica se va face pentru toate categoriile de personal care sunt incadrate in Politia 
Locala Piatra Neamt, dupa cum urmeaza:

 Evaluari psihologice periodice: evaluare competente, abilitati, compatibilitati cu cerintele
postului:
    - anual pentru politisti locali si agenti de paza inarmati si neinarmati care conduc          
masina de serviciu si au ture de noapte;
     - din 2 in 2 ani pentru functionari publici cu functie de decizie si cu functii generale de
executie;

 Evaluari psihologice la solicitare:
   - reintregrarea socio-profesionala post-accident;
   - forme incipiente de dezadaptare;
   - comportamente reactive, conflice de munca;
   - orice forma de tulburare comportamentala la locul de munca.

            Metodele si tehnicele de testare utilizate trebuie sa conduca la rezultate a caror valorificare sa 
permita identificarea urmatoarele aspecte: etilism cromic, tulburari psihologice de orice natura( inclusiv 
nevrozele manifestate), psihoze, tulburarile de personalitate, tulburarile de comportament( toate acestea 
fiind considerate drept contraindicatii pentru desfasurarea activitatii profesionale in institutie). De 
asemenea se doreste evaluarea tolerantei individuale la frustare si vulnerabilitatea la stres.
             Ofertantii pot oferi servicii superioare celor specificate.
              Rezultatele examenului psihologic vor fi sintetizate de catre prestator in urmatoarele 
documente: avize si rapoarte psihologice.
              Avizele psihologice individuale vor fi predate cabinetului de medicina muncii al institutiei, 
dupa finalizarea testarii personalului.
               Concluziile evaluarii vor fi redactate in rapoarte catre conducerea institutiei cu asigurarea 
confidentialitatii prevazute de legislatia in vigoare.
                Examinarea psihologica se va efectua la benefiar, conform programarilor stabilite de comun 
acord cu prestatorul.

   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 evaluarea
psihologica.  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
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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 29.10.2021. ora 15:00 la  adresa de e-mail 
politialocalapiatraneamt@gmail.com sau la sediul autoritatii contractante. Ofertele publicate sau depuse 
după această dată limita nu vor fi luate în considerare. 
        Criteriul de atribuire al contractului. - Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut. 

III. 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.
Departajarea ofertelor cu valori egale, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista valori egale,
autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare.

    

                                                                                                                     Intocmit,                               
                                                                                     

                                                                                                     IACOBOAIEA  VALENTINA
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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)
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CENTRALIZATOR OFERTA FINANCIARA 

Nr.
Crt

Categorie de personal Examinari
Nr. 
Angajati/
functii

Nr.

Pret
unitar/ Valoare

investigatii
investigatie

totala 
lei

 
 

fara 
TVA

1

Personal neinarmat  care
conduce masina de serviciu

si efectueaza ture de
noapte

Examen 
psihologic 

15 15

  

2.

3.

Personal inarmat

Functionari 
Publici cu  functii generale

de executie

Examen 
psihologic 

Examen 
psihologic

61

1

61

1
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