
CAIET DE SARCINI
privind achizi[ia de servicii medicale de medicina muncii

Cod CPV 85147000-1

L Obiectul contractului de achizifie:

conform prevederilor codului Muncii, Legii securitilii gi sanatSlii in muncS nr.31g/2006, H.G.nr' 142512006 si H.G. nr. 95512010 privind nbrmele meioOotogice de aplicare a Legii nr. 319/2006,
HG' nr. 35512007 privind supravegherea sdndtdlii lucritorilorl angajatorul are obligalia si asigure
supravegherea stdrii de sindtate a tuturor angalilitor prin servicii meOicale de medicina muncii.
Structurile medicale de medicina muncii funclioneazd potrivit reglementirilor Ministerului Sinatalii
Publice, activitatea acestora avand un caracter profilactic

Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeazd prin intermediul cabinetelor
de medicina muncii autorizate gi inregistrate de citre Direclia de Sdnitate publicd Judeleand gi
lnspectoratul Teritorial de Munci.

' Obiectul contractului il reprezinti efectuarea examinirilor clinice si paraclinice previzute de
legisla[ia in vigoare pentru examenul medical periodic, conform posturilor'si atributiiloi angajatilor' Numirul estimat de persoane care vor efectua investigaliile solicitate este de: max 3S0
persoane.

II. LOC DE PRESTARE A SERVICIILOR
Serviciile de medicina muncii stabilite vor fi efectuate de citre prestator astfel:- la sediiile achizitorului, dupi un grafic stabilit de comun acord pe timpul derulirii

contractului , dupa cum urmeaza:
1. loc.Tulcea - personalul (267 persoane) - locatii 6
2. loc.Babadag - personalul (24 persoane)
3. loc.Macin- personalul (28 persoane)
4. loc.lsaccea- personalul ( 13 persoane)
5. loc. Sulina - personalul ( 18 persoane)

Prestatorul va suporta toate cheltuielile cu deplasarea la locatiile achizitorului.

ilr. cERtNJE TEHNTCE:

Serviciile medicale ce urmeazi a fi achizilionate trebuie si asigure realizarea unitari si
completi a serviciilor medicale profilactice prin care se asiguri lupraregherea sandtdtii
lucritorilor in conformitate cu prevederile art.19-22 din Hotirdrea buvernuiui nr.3SS;2OO7 privind
supravegherea sinitilii lucritorilor, cu modificirile gi completirile ulterioare si anume:
1)Servicii medicale de medicina muncii constind in:
- intocmirea si completarea dosarului medical al fiecirui salariat;
- eliberarea figei de aptitudine in munci pentru fiecare salariat;
- efectuarea monitorizdrii stirii de sinitate a unui numdr estimat de 350 salariati prin control
medical periodic si elaborarea unui raport medical de activitate la sf6rsitul examinirilor;'- semnalarea cazului de boali profesionalS, conform metodologiei aprobate de Ministerul
Sanat6tii;
- evaluarea condi{iilor de munci a salariatelor care se incadre azd in prevederile Ordonantei de
Urgenli nr.96/2003 privind proteclia maternitilii.
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- Elaborarea unui raport privind starea de sanatate a salariatilor , masuri de promovare si masuri
pentru prevenirea imbolnavirilor legate de locul de munca.
- Vizarea certificatelor medicale in conditiile legii
2)Servicii medicale constdnd in:
- examenul medical la angajarea in munci;
- control medical periodic;
- examenul medical de adaptare in muncd;
- examenul medical la reluarea activititii;
Examenul medical la angajarea in munci:
1. - stabilegte:
- aptitudinea/aptitudinea conditionatS/ inaptitudinea permanentd sau temporari in muncd pentru
profesia/functia 9i locul de muncd in care angajatorul ii va desemna sd lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecliuni prezente in momentul examinirii
9i viitorul loc de munci;
b) existen[a/inexisten[a unei afec[iuni ce pune in pericol sinitatea 9i securitatea celorlalli
lucritori de la acelagi loc de munci;
c) existenta/inexistenta unei afec[iuni ce pune in pericol securitatea unitSlii gi/sau calitatea
produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenla/inexisten[a unui risc pentru sindtatea popula[iei 'cireia ii asigurd servicii;
2. - consti in:
a) anamneza medicali profesionali 9i neprofesionala 9i examenul clinic general, conform
modelului dosarului medical prevdzut ?n Anexa nr. 4 la H.G. nr.355l2OO7 privind supravegherea
sinatilii lucritorilor, cu mod ificirile si compretiri re u rterioare;
b) examenele medicale clinice gi paraclinice, conform modelului de figi previzut in Anexa nr.1 la
H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sinitS!ii lucritorilor, cu modificirile si completirile
ulterioare.
in func[ie de rezultatul examenului medical la angajarea in munc6, medicul de medicina muncii
poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munci la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice 9i
la starea de sdnitate a lucritorului, pentru lucrdtorii care i9i schimbi locul de muncd sau sunt
detaga[i in alte locuri de munci ori alte activitili;
b) indrumarea persoanei care urmeazi a fi angajati citre alte locuri de munci;
c) includerea in circuitul informational 9i opera[ional din sistemul sanitar a acelor
persoane care necesiti o supraveghere medicali deosebiti.
Concluzia finalS se completeazd in figa de aptitudine (Anexa nr.5 la H.G. nr.35 S|2OOT privind
supravegherea siniti[ii lucritorilor, cu modificdrile si completirile ulterioare), completatd in doui
exemplare: unul pentru angajator 9i unul pentru lucritor.
Examenul medical la angajarea in muncd va include un numir de aproximativ 350 de angaja[i.
Controlul medical periodic
1. - consti in:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munci
pentru profesia/func[ia 9i locul de munci pentru care s-a ficut angajarea gi s-a eliberat figa de
aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicalii pentru activitilile gi
locurile de munci cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
d) depistarea bolilor care constituie risc pentru viala 9i sinitatea celorlal[i lucritori la
acelagi loc de munca.
e) diagnosticarea bolilor profesionale;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitilii, pentru calitatea
produselor sau pentru populatia cu care lucritorul vine in contact prin natura activitdlii sale.
2. - cuprinde:



a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul
medical in vederea angajirii sau de la ultimul examen medical periodic p6ni in momentulexamenului medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevdzut in Anexa nr, 4 laHotirdrea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sdnita{ii lucrdtorilor, cu modificarile sicompletirile ulterioare ; ' v! I

c) examenele clinice 9i paraclinice, conform modelului de figi previzut in Anexa nr, 1
la Hotdr6rea Guvernului nr,355/2007 privind supravegherei sdnatitii lucritorilor, cu modificirile sicompletirile ulterioare, c6t gi examenului indicat de cEtre medicul specialist de medicina muncii;
d) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical prevdzut in Anexa nr. 4 la Hotirirea
Guvernului nr'355/2007 privind supravegherea sdniti{ii lucratorilor, cu modificdrile si
completiri le u lterioare;
e) finalizarea concluziei prin completarea figei de aptitudine, conform modeluluiprevizut in Anexa nr. 5 la HotirArea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sinititiilucritorilor, cu modificirile si completirile ulterioare, de citre medicul speciailst de medicina
muncii, in doui exemplare, unul pentru angajator gi celilalt pentru lucritor.
3. - scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munci
pentru profesia/functia si locul de munci pentru care s-a ficut angajarea si s-a eliberat fisa deaptitudine; i' - -
b) depistarea apariliei unor boli care constituie contraindicatii pentru activititile si
locurile de munci cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viala 9i sindtatea celorlalti lucrdtori la
acelasi loc de munci;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea institutiei, pentru calitatea
produselor sau pentru populalia cu care lucritorul vine in contact prin natura activitilii sale.
Examenul medical periodic se efectueazi obligatoriu tuturor angajalilor.
Frecvenla examenului medical periodic este stabiliti prin figeie'intocmite conform modeluluiprevizut inAnexa nr.1 din Hotirdrea Guvernului 355/2007'si poate fi modificati numai lapropunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
Examenul medical de adaptare in munci
1. - se efectueazi la indicalia medicului specialist de medicina muncii in prima luni de la
angajare 9i are urmitoarele scopuri:
a) completeazd examenul medical la angajarea in munc5, in condiliile concrete noilor
locuri de munci (organizarea fiziologici a muncii, a mediutui de munci, rela[iile om-
magind,relaliile psihosociale Tn cadrul colectivului de muncd);
b) ajuti organismul celor angajali si se adapteze noilor condi[ii;
c) determini depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munci 9irecomandi misuri de inliturare a acestora.
Examenul medical la reluarea activitifii
1. - se efectueazi dupi o intrerupere a activitilii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale,
sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitilii 9i are ca scop:
a) confirmarea aptitudinii lucritorului pentru exercitarea profesiei/funcliei avute
anterior sau noii profesii/funclii la locul de munci respectiv;
b) stabilirea unor misuri de adaptare a locului de munci 9i a unor activitili specifice
profesiei sau functiei, dacd este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munci, care si asigure lucrdtorului menlinerea
sinita[ii gi a capacitatii sale de munci.
Medicul de medicina muncii va efectua examenul medical la reluarea activitilii ori de c6te orilucratorul absenteaza din institutie, din motive de sanatate sau accident de munca. Aceasta



evaluare se va face in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrdtorul a absentat
din institutie.

IV. CERINTE MINIME OBLIGATORII:

Prestatorul se obligd si asigure urmitoarele investigatii obligatorii, stabilite conform dispozrtiilor
Hotirdrii Guvernului nr.35512007 privind supraveghLrea sanatatii lucritorilor, cu modificdrite si
completirile u lterioare.

Necesarul de servicii si investigatii medicale obligatorii :

1. Examen clinic general care sa include examinaiea generala pe aparate si siteme si dupa
caz: acuitate vizuala, auditiva, simt cromatic, probe neurologice, probe vestibulare, de
echilibru, examen tegumente pentru 350 angajati;
2. Electrocardiograma pentru 350 angajati;
3. Glicemie pentru 350 angajati;
4. Examinare oftalmologica care poate sa lnclude dupa caz acuitatea vizuala pentru 350
angajati;
5. Teste hepatita (A, AgHbs, HCV) pentru 350 angajati;
6. Spirometrie pentru 350 angajati;
7. Examen ORL cu audiometrie pentru 350 angajati;
S.Examen neurologic : probe neurologice, probe vestibulare, de echilibru pentru 350
angajati;
9.Examen coproparazitologic pentru 350 angajati;
10.Examen coprobacteriologic pentru 350 angajati;
11.VDRL pentru 350 angajati;
l2.Examinare psihologica pentru 350 angajati;
l3.lntocmirea fisei de aptitudini pentru 3S0 angajati.
14' Setul anua! de analize: testul Papanicolau classic/PSA,sumar de
urina,glicemia,cholesterol total,hemoleucog rama,VSH,transaminaze(TGO,TGp),creatinina
serica pentru 350 angajati
15' Medicina generala /interne : consuttatii/control 2 buc /an pentru 350 angajati
Suplimentar, la indicatia medicului de medicina muncii, se mai pot adauga : radiografia
puf monara standard (RPS) , ex.psihiatrie - 220 angajati.

ln aceste servicii va fi inclusa si asistenta medicala de medicina muncii, lunara . de forma.
-verificarea si vizarea concediilor medicale;
-intocmirea dosarelor de risc maternal;
-asistenta medicala in caz de incident sau accident de munca;
-completarea fiselor medicale pentru autorizarea lucratorilor care presteaza activitati de

risc( ex. autorizarea electricienilor );
-servicii medicale profilactice de supraveghere speciala (examen medical profilactic in

vedere stabilirii aptitudinii de munca si in special pentru persoanele in evidenta cu boli cronice,
femei gravide, persoane cu handicap etc);

-actualizarea listei persoanelor aflate in supraveghere speciala;
- intocmirea raportului annual catre angajator , care va cuprinde concluziile evaluarii,

precum si recomandarile medicale;
-pastrarea dosarelor medicale.
-participarea la toate sedintele comitetului de securitate si sanatate in munca;
-efectuarea examenelor medicale la angajare,adaptare, reluarea activitatii, periodic, in mod

obligatoriu,la sediul angajatorului.
-colaborarea permanenta cu reprezentantii S.l.p.p.



Pentru a fi acceptati, oferta va trebui si contini tarife pentru intreaga gamd de investigatii
medicale prezentate mai sus, exprimate in lei/investigatie, precurn- si valoarea totald a
investigatiilor.
Numirul de examene medicale poate si cresci sau sd scadi in functie de fluctualia angajatilor.
Prestatorul va desemna medicul de medicina muncii care va face parte din Comitetul de
securitate 9i sinitate in munci al S.C. AQUASERV S.A. pentru anul2O2O.

Prestatorul se obligi ca, in termen de maxim doud siptim6ni de la finalizarca controlului medical
periodic, si intocmeasci 9i sd prezinte S.C. AQUASERV S.A. un raport care va cuprinde in
principal concluziile evaluirii stirii de sindtate a lucritorilor precum gi recomandiri medicale
privind promovarea sinititii la locul de muncS; raportul va fi prezentat de citre medicul de
TgOiqillluncii 9i in cadrul gedinlei Comitetului de securitate gi sdnitate in munci at S.C.
AQUASERV S.A.Prestatorul va informa achizitorul cu privire la orice misuri necesare, privind
sdnitatea 9i igiena ocupationali a lucritorilor 9i va colabora cu organismele din domeniul
securititii gi siniti[ii in munci.

Furnizorul de servicii de medicina muncii, sa detina clinica in municipiul Tulcea.Serviciile de
medicina muncii stabilite vor fi efectuate obligatoriu la sediile achizitorului, dupa un grafic stabilit
de com0n acord, pe timpul derularii contractului , in urmatoarele locatii:
-oras Tulcea;

-oras Babadag;

-oras Macin;

-oras lsaccea,

-oras Sulina.

Prestatorul va suporta toate cheltuielile de deplasare la locatiile achizitorului.
V. CERINTE SPECIFICE

Durata contractului este de la data semnarii rui pana ra 31.12.2020
ln termen de o saptamana de la data incheierii contractului ,tot personalul va beneficia de
examenul medical periodic, ln termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical
periodic,medicul de medicina muncii va intocmi si transmite achizitorului fisele de aptitudini si
raportul privind starea de sanatate a personalului,conditie pentru acceptarea la plata a facturii.

vr. coNDtTil DE RECEPT|E A SERVTCilLOR
La incheierea efectuirii examenelor medicale periodice se va intocmi Anexa 2 cu numarul
persoanelor examinate si valoarea prestatiilor, certificate de parti 9i care va insoli factura .

VII. TERMEN DE EXECUTIE
Prestatorul va asigura derularea contractului privind prestarea serviciilor de medicina muncii,
timp de o saptamana de la semnarea lui.

VII PRETUL PRESTATIEI, MODALITAII gI TERMENE DE PLATA

Valoarea contractului va fi exprimat de insumarea tarifelor examenelor medicale prestate pentru
fiecare din categoriile de lucratori ai achizitorului,conform centralizatorului de preturi si care va fi
anexa la formularul de oferta.


