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Nr.1996/09.12.2020 

                                                                          Dosar IV.12 
 

  
    

SOLICITARE DE OFERTĂ 
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI  

 

 

1.Autoritate contractantă: FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREȘ   

2. Sediul: loc.Tîrgu Mureș, jud.Mureș, Piața Victoriei, nr.1, cod poștal 540026 

3.Sursa de finanțare: buget propriu 

4.Informații achiziție: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, în calitate de autoritate contractantă, 
intenționează să achiziţioneze servicii medicale de medicina muncii, în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi H.G.nr.355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, pentru angajații instituției, conform cerințelor caietului de 
sarcini anexat prezentei, prin aplicarea procedurii-achiziție directă, conform pragului valoric 
prevăzut la art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.43 alin.(3) din H.G.R. nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare.  
Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2).  

Durata de prestare a serviciilor: 01.01.2021- 31.12.2021. 

5.Tip contract: servicii 

6.Modalitatea de atribuire: achiziție directă 

7.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, exprimat în lei, fără TVA, în condiţiile în care oferta 
respectă specificaţiile tehnice ale autorităţii contractante. 

8.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 

9. Condiții achiziție: 

9.1.Prețul ofertei va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a contractului. 

9.2. Pentru a fi acceptată, oferta va trebui să conțină tarife pentru întreaga gamă de investigații 
medicale precizate în caietul de sarcini (exprimate în lei/investigație), precum si valoarea totala a 
investigațiilor.      

9.3.După evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă va anunța doar operatorul economic cu 
oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele tehnice solicitate, prin 
transmiterea comenzii ferme de prestare a serviciilor, urmând a se definitiva cumpărarea directă. 

9.4.Contractul va fi semnat după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2021. 
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10. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 16.12.2020, ora 15oo, 
prin poştă, fax, poştă electronică (la adresa de e-mail: c.covaciu@filarmonicams.ro) sau depunere la 
sediul instituţiei. Ofertele primite după data și ora limită menționată, nu se vor lua în considerare, 
fiind respinse ca inacceptabile. 

11.Modalități de plată: prin ordin de plată, în termen de 10 zile de la data emiterii facturii. Factura 
se va emite numai după prestarea serviciilor și se va transmite la sediul Filarmonicii de Stat                  
Tîrgu Mureș. 

12. Ofertantul va trebui să depună odată cu oferta financiară și următoarele documente: 

 Copia conformă cu originalul a Certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Național 
al Registrului Comerțului; 

 Copia conformă cu originalul a Certificatului de Inregistrare în Registrul Medical Unic al 
Cabinetelor Medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică, valabil la data prezentării 
ofertei. 
 

 

MANAGER INTERIMAR                                

  Cristina Covaciu  
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APROB 
MANAGER INTERIMAR 

Cristina Covaciu 
 

CAIET DE SARCINI  
 
 

1. DATE GENERALE 
1.1.Denumirea autorităţii contractante: 
Filarmonica de Stat, cu sediul în Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1 
1.2.Denumirea serviciului: Servicii medicale de medicina muncii, în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările 
ulterioare şi H.G.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
Codul de clasificare CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2). 

2. CERINŢE TEHNICE 

Asigurarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor se va realiza prin 
prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru un număr de 143 persoane, pentru 
următoarele categorii de personal: 

- personal de conducere: 3 
- personal de specialitate artistică: 128 
- personal tehnic-economic-administrativ: 12. 

Pe parcursul derulării contractului, numărul de persoane angajate poate fluctua, dar nu va 
depăși 144. 
Propunerea tehnică a ofertantului va trebui să asigure respectarea următoarelor prevederi 
legale: 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 

- H.G.nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare 
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

- H.G.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII  

3.1. Servicii medicale de medicina muncii constând în: 

-întocmirea şi completarea dosarului medical al fiecărui salariat; 
-eliberarea fişei de aptitudine în muncă pentru fiecare salariat, conform modelului prevazut in 
anexa nr.5 la H.G. nr.355/2007, cu modificările si completările ulterioare, de către medicul 
specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator sj celalalt pentru 
lucrator; 
-efectuarea monitorizării stării de sănătate a unui număr estimat de 143 salariaţi prin control 
medical periodic şi elaborarea unui raport medical de activitate la sfârşitul examinărilor; 
-comunicarea către Direcţia de Sănătate Publică a morbidităţii cu incapacitatea temporară de 
muncă; 
-semnalarea cazului de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul 
Sănătăţii; 
-evaluarea condiţiilor de muncă a salariatelor care se încadrează în prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii. 
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-avizarea concediilor medicale ale angajaților, în condițiile O.G.nr.158/2005 și a Ordinului 
nr.60/2006. 
 
3.2. Servicii medicale constând în: 

-examenul medical la angajarea în muncă; 
-control medical periodic; 
-examenul medical la reluarea activităţii; 
-consultanţă în domeniul muncii şi al condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă, la solicitarea 
instituției. 
3.3.Serviciile medicale vor fi furnizate de catre personal medical specializat, acreditat si 
autorizat conform Legii nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare și care se 
regaseste in evidentele Directiei de Sănătate Publica Mureș. 

3.4.Pentru angajații instituției, pe funcții/ compartimente, necesarul anual estimat de examene 
si investigatii medicale este: 
 

Funcția Compartimentul Nr. de 
personal Tipul de examen medical obligatoriu 

Artist instrumentist, 
concertmaestru, solist 
instrumentist   

 
 
Orchestra simfonică și 
Cvartetul de coarde 

 
86 
30 
86  

 

 
1.Examen medical de specialitate, periodic  
2.Examen medical- probe funcționale respiratorii 
3.Examen medical- examen audiometric 

Artist liric, corist 
 
Corul mixt 

42 
42  

1.Examen medical de specialitate, periodic  
2.Examen medical- examen audiometric 

Manager, Director adjunct, 
Contabil șef 

 
Conducere  3 

 
1.Examen medical de specialitate, periodic 

Consilier juridic 
Juridic 

1 
1.Examen medical de specialitate, periodic 

Secretar, referent 
Organizare concerte- 
Relații publice 4 

 
1.Examen medical de specialitate, periodic 

Economist, referent 
Contabilitate- Resurse 
umane 3 

1.Examen medical de specialitate, periodic 

Recuziter, muncitor, 
supraveghetor sală- 
controlor bilete 

Tehnic de scenă și de 
deservire 4 

1.Examen medical de specialitate, periodic 

TOTAL nr.personal: 143 

Recapitulație:  

Nr.personal -examen medical de specialitate, periodic  
 143  

Nr.personal -examen medical- probe funcționale respiratorii 
(pentru personalul de specialitate artistică- artiști 
instrumentiști la instrumente de suflat) 

30 
 

Nr.personal –examen audiometric (pentru personalul de 
specialitate artistică din cadrul Compartimentelor Orchestra 
simfonică,Cvartetul de coarde și Corul mixt) 

128 
 

 

3.5. Consilierea angajatorului: 

- consiliere pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate in munca;                 
- participarea si consilierea de specialitate a medicului de medicina muncii la lucrarile 
Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;                                                                     
 - participarea si consilierea de specialitate la evaluarea nivelului de risc la locul de munca si pe 
unitate;                                                                                                                     
- intocmirea si prezentarea de catre medicul de medicina muncii a Rapoartelor scrise cu privire 
la starea de sanatate a lucratorilor. 
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4.DISPOZIŢII FINALE 

4.1.Prestatorul se obligă ca, în termen de două săptămâni de la finalizarea controlului medical 
periodic, să întocmească un Raport privind starea de sănătate a personalului instituției, pe care 
îl transmite în scris, împreună cu un set de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea sănătăţii 
şi securităţii în muncă a angajaţilor. 

Raportul privind starea de sănătate a personalului instituției va fi prezentat de către medicul de 
medicina muncii şi în cadrul şedinţei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă a 
achizitorului. 

Prestatorul se obligă să întocmească şi să completeze fişele de aptitudine în muncă ale 
angajaţilor examinaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi să le predea 
achizitorului. 

Medicul specialist de medicina muncii, pe baza constatărilor făcute, poate cere completarea 
examenelor medicale de specialitate în funcţie de starea de sănătate a persoanei examinate. 

4.2.Serviciile de medicina muncii stabilite vor fi efectuate de către prestator astfel: 

-la sediul său, pentru examenele la angajare și reluarea activității; 

-la sediul achizitorului după un grafic stabilit de comun acord pe timpul derulării contractului. 
Intervalul de efectuare a controlului medical se va stabili în semestrul II al anului 2021. 

4.3.Pentru a fi acceptata, oferta trebuie sa contina tarife pentru intreaga gama de investigatii 
medicale prezentate in tabelul de la punctul 3.4. (exprimate in lei/ investigatie), precum si 
valoarea totala a investigatiilor. 

Neofertarea uneia sau mai multor pozitii din cele solicitate conduce la respingerea ofertei. 

Nu sunt admise oferte partiale sau alternative. La prezentarea ofertei, solicitantii vor inainta 
documente de abilitare pentru efectuarea examinarilor medicale solicitate si de medicina 
muncii, emise de institutii din domeniul sanatatii. 

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului dosarele medicale ale 
salariatilor la finalizarea contractului. 

4.4.După efectuarea fiecărui control medical, se va elibera fișa de aptitudini pentru fiecare 
salariat in parte. Examenul medical specific medicinii muncii se consideră executat și bun de 
plată, la emiterea fișei de aptitudini. Facturarea serviciilor se va face pe baza proceselor 
verbale întocmite de prestator la predarea fișelor de aptitudini, precum și a Raportului  medical 
de activitate întocmit la sfârşitul examinărilor. Valoarea facturii va fi calculată înmulțind 
numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile de medicina muncii, conform fișelor de 
aptitudini emise, cu tariful /angajat. 
Plata serviciilor se va face in baza facturii fiscale emise de catre prestator (pentru serviciile 
medicale efectiv prestate) in perioada valabilitatii contractului si depuse la sediul instituției.  

5. CERINȚE CONTRACTUALE 

Durata de prestare a serviciilor: 01.01.2021 31.12.2021.  

Intocmit: Ioana Rusu, economist Comp.Contabilitate- Resurse Umane      
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