
CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile generale si cerinţele minime privind supravegherea sanatatii 
lucratorilor din cadrul Direcţiei de Utilitati Publice, Salubrizare si Protecţia Mediului pe durata contractului.

I. INFORMAŢII GENERALE

I.l. Informaţii privind angajatorul

Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, este o instituţie nou înfiinţată prin 
HCL nr. 259/2019 şi este un serviciu public de interes local, activitatea acesteia corespunde clasei CAEN 
8411 - Servicirde administraţie publica generala
Angajatorul care va asigura, prin viitorul contract, supravegherea sanatatii lucratorilor este Direcţia de 
Utilitati Publice, Salubrizare si Protecţia Mediului, Strada Murea, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti.

1.2. Informaţii privind lucratorii

In prezent, datele privind lucratorii sunt următoarele:

Ocupaţie Număr minim 
salariaţi

Număr maxim 
salariaţi pana 
la31.12.2021

Număr maxim 
prevăzut in 

organigrama
GRUPA 1 ffunctii de conducere)
Personal cu funcţie de conducere 10 10 45
GRUPA 2 factivitate de birou, lucru cu calculatorul, lucru cu aparate de multiplicare,)
Personal cu funcţie de execuţie 27 . 39 220
GRUPA 3 
muncitor calificat/necalifîcat 0 0 1 78
GRUPA 4
Şoferi 0 0 5

TOTAL PERSOANE 37 49 348

Alte informaţii actuale:
■ din personalul cu funcţie de conducere şi execuţie, se preconizează ca 5 persoane vor conduce 

autovehiculul de serviciu;
• personalul cu funcţie de execuţie desfăşoară în general activitate de birou, lucrând la calculator mai 

mult de 80% din timpul de lucru,;
■ valoarea noxelor în cadrul unităţii nu depăşeşte limita maxima admisă;
■ valoarea zgomotului nu depăşeşte limita maximă admisă.
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1.3. Cadrul legislativ1

Principalele acte normative care reglementează desfasurarea activitatilor de supraveghere a sanatatii 
lucratorilor sunt:

1. H.G. nr. 355/2007 - Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Legea nr. 418/2004 - Statutul profesional al medicului de medicina muncii 
Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii si sanatatii in munca
H.G. nr 1425/2006 - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 
Legea nr. 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Titlul V
Ordinul MS nr. 1378/2011 - pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea 
bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente 
Ord. M.S. nr. 240/2004 - Standarde de acreditare a cabintelor de medicina muncii 
Ord. M.S.F. nr. 153/2003 - Norme metodologice privind infiintarea, organizarea si funcţionarea 
cabinetelor medicale
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 

Acte normative conexe:
1. Hotarare de Guvern 1028/2006 - Privind cerinţele minime de securitate si sanatate in munca 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
H.G. nr. 1091/2006 - Privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia speciala si incadrarea in munca 
a persoanelor cu handicap;
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternitatii la locurile de munca; 
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

2.
3.

4.
5.

6.

Alte acte normative aplicabile pot fi găsite pe site-urile: 
http://www.ms.ro/
http://www.cnas.ro/
http://www.cDmb.ro/

II. DESCRIEREA SERVICIILOR

Activităţile care vor face obiectul contractului sunt:
1. Evaluarea riscurilor asupra sanatatii lucratorilor (riscuri profesionale);
2. Servicii medicale profilactice de supraveghere a sanatatii lucratorilor;
3. Servicii medicale de investigare si diagnostic privind bolile profesionale/legate de profesie;
4. Servicii de reabilitare medicala a victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale/ legate 

de profesie precum si de recuperare a capacitatii de munca a acestora;
5. Activitati de raportare privind activitatea desfasurata de prestator;

Il.l Evaluarea riscurilor asupra sanatatii lucratorilor

Realizarea evaluării riscurilor asupra sanatatii lucratorilor (riscurilor profesionale) are ca temei legal art. 5, 
alin. {1) din HG nr. 355/2007 si art. 190 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii).
Evaluarea riscurilor profesionale se va realiza anual si va cuprinde următoarele etape:

1. Colectarea informaţiilor;
2. Identificarea pericolelor. Realizarea listelor de control.

1 Toate actele normative menţionate in documentaţia de achiziţie se refera ta forma acestora in vigoare ia data 
publicării anunţului.
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3. Evaluarea riscurilor generate de pericole. Realizarea fiselor de evaluare a riscurilor.
4. Planificarea acţiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor cu indicarea rezultatelor aşteptate
5. Analiza modului de aplicare a acţiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor si a rezultatelor 

obţinute;
6. Elaborarea documentaţiei de evaluare a riscurilor.
7. Desemnarea medicului de medicină a muncii care va face parte din Comisia de evaluare a 

riscurilor profesionale

Documentaţia de evaluare a riscurilor va fî predata in cel mult 15 de zile de la data semnării contractului.

II.2 Servicii medicale profilactice de supraveghere a sanatatii lucratorilor

Presatarea serviciilor medicale profilactice de supraveghere a sanatatii lucratorilor se realizează strict pe 
cheltuiala angajatorului, potrivit art. 7 din HG nr. 355/2007.

Serviciile medicale profilactice de supraveghere a sanatatii lucratorilor sunt cele prevăzute la art. 8, alin. 
(1) din HG nr. 355/2007, respectiv:

1. Examen medical la angajarea în muncă;
2. Examen medical de adaptare;
3. Examen medical periodic;
4. Examen medical la reluarea activitatii;
5. Supraveghere speciala;
6. Promovarea sanatatii la locul de munca.

în vederea îndeplinirii activităţilor enumerate anterior, prestatorul trebuie să deţină—urujcabinet 
medical/unitate sanitară acreditat/acreditată pentru specialitatea medicina muncii, certificatul de acreditare 
având valabilitate cel puţin pâriăTa JKJ2.2p2f. i
11.2.1 Examenul medical la angajarea in munca
Are ca scop stabilirea aptitudinii/aptitudinii conditionate/inaptitudinii permanente sau temporare în munca 
pentru profesia/functia si locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze.

Examenul medical la angajarea in munca se va realiza intr-un singur sediu al prestatorului, pe baza de 
programare, in condiţiile dispoziţiilor art. 13-17 din HG nr. 355/2007, ţinând seama de prevederile art. 8- 

''i-2-din acelaşi act normativ.

Angajatorul va fi informat imediat privind persoanele care in urma examenului medical de angajare nu 
îndeplinesc condiţiile medicale necesare postului pe care il vor ocupa. In cadrul raportului anual de 
activitate, va fi indicat numărul de persoane care au fost supuse acestui examen medical precum si o 
statistica a rezultatelor.

11.2.2 Examenul medical de adaptare
Examenul medical de adaptare în munca se va efectua la indicaţia medicului specialist de medicina muncii 
în prima luna de la angajare si se va realiza, pe baza de programare, cu respectarea dispoziţiilor art. 18 din 
HG nr. 355/2007:
In cadrul raportului anual de activitate, Prestatorul va indica numărul de persoane care au fost supuse acestui 
examen medical precum si o statistica a rezultatelor.

II.2.3. Examenul medical periodic
Se va realiza de preferat la sediul achizitorului sau intr-un singur sediu al prestatorului, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 19-22 din HG nr. 355/2007,

Cerinţe specifice privind efectuarea examenului medical periodic:
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1. Se va realiza pentru toti lucratorii intr-un interval de timp de cel mult 30 de zile de la data convenita 
pentru începerea examinării, pe baza unui grafic de examinare (aceasta data va fi convenita de parti la 
semnareacontractului) v)

In cadrul raportului anual de activitate Prestatorul va indica numărul de persoane care au fost supuse acestui 
examen medical precum si o statistica a rezultatelor.

II.2.4. Examenul medical la reluarea activitatii
Examenul medical la reluarea activitatii se va efectua, cu respectarea dispoziţiilor art. 23-25 din HG nr. 
355/2007.

11.2.5. Supravegherea speciala
Se va realiza, cu respectarea dispoziţiilor art. 8, alin. 1A1 din HG nr. 355/2007.
In cadrul raportului anual de activitate Prestatorul va indica numărul de persoane care au fost supuse 
supravegherii speciale precum si o statistica a rezultatelor, dacă va fi cazul.
11.2.6. Promovarea sanatatii la locul de munca
Promovarea sanatatii Ia locul de munca reprezintă supravegherea activa a sanatatii lucratorilor în raport cu 
caracteristicile locului de munca si, în mod particular, cu factorii de risc profesional.
Prestatorul, prin reprezentanţii sai desemnaţi, va participa la realizarea si implementarea programelor de 
informare si educare cu privire la sanatatea si securitatea în munca a lucratorilor.
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru îmbunatatirea condiţiilor 
de munca, medicii de medicina muncii desemnaţi vor desfasura activitati de consiliere privind sanatatea si 
igiena ocupationala a lucratorilor.
In acest sens, prestatorul va întocmi si va prezenta beneficiarului, in termen de 10 de zile de la semnarea 
contractului, un „Program anual de acţiuni de promovare a sanatatii Ia locul de munca”, cuprinzând minim 
o acţiune de tip campanie pe trimestru (cursuri de profilaxie adaptate nevoilor salariaţilor), pe diferite teme 
specifice si, după caz, pentru diferite categorii de personal J grupuri sensibile la riscuri, noi angajaţi etc.). 
După fiecare campanie prestatorul va întocmi un raport privind activitatea desfasurata si numărul de 
participanţi Ia eveniment
Programul poate conţine filme si prezentări tematice, difuzare de brosuri/pliante si va fi derulat de prestator 
la sediul angajorului, cu sprijinul -personalului responsabil din cadrul instituţiei.

11.3. Activitati de raportare privind activitatea desfasurata de prestator

Prestatorul are următoarele obligaţii de raportare:
1. obligaţiile prevăzute de lege potrivit activitatilor desfăşurate (orice raport transmis instituţiilor 

abilitate prin lege va fi transmis simultan, in copie, si angajatorului)
raport trimestrial de activitate care va conţine tipul serviciilor prestate, după caz, numărul 
persoanelor care au beneficiat de respectivele servicii si o nota de calcul privind valoarea serviciilor 
prestate;.
raport anual de activitate, avand conţinutul prevăzut la art. 29, alin. (2) din HG nr. 355/2007; acest 
raport va fi predat in cel mult 15 zile lucratoare de la fnalizarea anului calendaristic;

4. rapoarte de activitate care însoţesc facturile

2.

3.

III. CURSURI DE PRIM AJUTOR

Se solicită instruirea în cadru organizat în acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă, formarea 
persoanelor desemnate pentru acordarea primului ajutor premedical.
Cursul trebuie să aibă la bază prevederile din tematica şi manevrele de prim ajutor a paramedicilor SMURD 
din primul ajutor calificat, adaptate la Primul Ajutor de Bază.
Cursul trebuie să acopere competenţele practice necesare unui salvator în majoritatea situaţiilor posibile ia 
locul de muncă.
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Prestatorul trebuie să facă dovada acreditării pentru susţinerea a cursurilor prim ajutor, prin orice document 
oficial.
La finalul cursului participanţii vor primi Certificatul de atestare a gradului de instruire în acordarea 
primului ajutor.

,'r
/"

IV. CERINŢE ORGANIZATORICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

IV.l. Programarea prestării serviciilor

Serviciile de medicina muncii precum si susţinerea cursului de prim ajutor vor fi prestate pe baza unei 
programări de comun acord şi este de preferat a se desfasura la sediul autoritatii contractante.

IV.2. Asigurarea accesului lucratorilor la informaţiile privind starea lor de sanatate

Prestatorul va asigura permanent. Ia cerere, accesul fiecărui lucrator la orice informaţie din dosarul medical 
propriu (contionand informaţii privind starea de sanatate).
Dosarului medical al fiecărui pacient îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea nr. 46/2003, 
referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.
La solicitarea oricărui lucrator prestatorul trebuie sa asigure informarea acestuia in condiţiile dispoziţiilor 
art. 6 si 8 din Legea nr. 46/2003.

V. VERIFICAREA SI RECEPTIONAREA SERVICIILOR PRESTATE

Verificarea si receptionarea serviciilor prestate se va realiza pe baza documentelor intocmite de prestator 
potrivit legii si a prezentului caiet de sarcini (fise de aptitudini, raport anual, certificat de atestare a gradului 
de instruire în acordarea primului ajutor, etc.)

VI. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

Intervalele de plată se vor stabili de comun acord cu viitorul contractant - lunar, timestrial.
Serviciile prestate se vor plăti în termen de 30 zile de la data primirii facturii de la prestator 
însoţită de o raportare a serviciilor facturate, conform tarifelor ofertate pentru flecare tip 
de serviciu prestat, pe baza recepţiei acestor servicii. Factura va fi emisă numai după 
recepţionarea serviciilor de către angajator, acesta având obligaţia de a recepţiona serviciile 
prestate în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii raportului.
Plata serviciilor de instruire se va realiza după finalizarea cursului; factura va fi insoţită de 
certificatele de atestare.

Pentru serviciile prestate în luna decembrie 2021, plata se va realiza în luna ianuarie 2022.

VI. CONŢINUTUL SI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

în cadrul propunerii tehnice,^restat^ul va prezenta următoarele:
1. Certificatul de acreditare a cabinetuTuT medical/unităţiisanitare pentru speciaHt^ea medicina 

muncii;-----  - -- -...... -■
2“A'credîtare pentru prestarea de semen de instruire de prim ajutor.
3. Necesarul de examlnărT medicale obligatorii pentru fiecare categorie de personal potrivit 

tabelului de mai jos:
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Serviciile medicale 
profilactice

Examene medicale 
Grupa 1

Examene medicale 
Grupa 2

Examene medicale 
Grupa 3

Examene medicale 
Grupa 4

Examen medical la 
angajare

Examen clinic 
general
Examen ....

Examen medical 
periodic

Examen clinic 
general

Examen ....

Examen medical la 
reluarea activităţii

Examen clinic 
general

Examen.....

Supraveghere
specială

Examen clinic 
general

Examen.......

4. nstruirea pentru acordarea primului ajutor:
Număr ore de Instruire pentru acordarea primului ajutor .......ore

Locaţia în care se face instruirea....

La stabilirea examenelor medicale se va tine seama de structura personalului prezentata la pct. 1.2.

Propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fl corelate, vor avea conţinutul şi vor fl prezentate potrivit 
informaţiilor prezentate în prezentul caiet de sarcini.

In cazul preturilor unitare care prezintă zecimale, se solicită ca acestea să fie exprimate în cifre cu cel mult 
două zecimale exacte. Niciun fel de cereri şi pretenţii ulterioare ale prestatorului legate de ajustări de preţuri, 
determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părţile 
contractante.

VII CRITERII'L de atribiure:
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Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE 
Şef Serviciu,
Valentina luliana SIMION

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII 
PUBLICE
Şef Serviciu
Diana Beatrice PAULIUC

Birou Pregătii s şi Derulare Achiziţii Publice
Cătălina FOTA CHE
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