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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

SNSPA are onoarea de a vă invita să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică a serviciilor de ,,MEDICINA MUNCII' conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii Titlul V  si a 

Hotărârii nr.  355/2OO7 privind supravegherea sănătății lucrătorilor completată și modificată cu HG 1169/2011 

pentru toți salariații. 

1. Obiectul contractului: servicii de medicina muncii conform cerintelor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii Titlul 

V, a Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă prin aplicarea Hotărârii nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătății lucrătorilor completată și modificată cu HG 1169/2011. 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publică: conform art. 7 alin 5 din Legea 

98/2016 și HG 395/2016 

3. Sursa de finanțare a contractului de servicii, care urmeaza a fi atribuit: venituri proprii. 

4. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut al ofertei 

5. Durata contractului : aprox 7 luni de la data semnării contractului, dar nu mai tarziu de 31.12.2017  

6. Natura serviciilor si cod CPV : servicii de medicina muncii : 85147000-1 (codul CPV se regăsește în anexa 2 

din Legea 98/2016).  

7. Valoarea estimată a contractului este de : 19.300 lei, fara TVA  (analize anuale pentru 390 angajati), la care 

se adauga aprox 25% din valoare pentru controale medicale la angajare, examene medicale la reluarea muncii, 

adeverinte, fise, rapoarte etc, respectiv 4850 lei, fara TVA. Valoare estimata totala  24.150 lei, fara TVA. 

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă obligatoriu: 

8. Documentele de calificare 

8.1.  Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în prevederile art. 

164 din Legea nr.98/2016, FORMULAR 2, în original 

8.2.  Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea în 

prevederile art. art. 58-63 din Legea nr.98/2016, FORMULAR 3, în original; 

8.3.  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016, 

FORMULAR 4, în original; 

8.4.  Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului, în original 

sau copie”conform cu originalul” din care sa reiasa ca informatiile cuprinse in acesta sunt 

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al 

ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii medicale de medicina muncii).  

8.5.  Certificat de Înregistrare la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, copie”conform cu originalul” 

8.6. Aviz/autorizatie de la Directia de Sanatate Publica pentru prestarea serviciilor de medicina muncii 

si/sau autorizatie emisa de autoritatea competenta si/sau contractele de colaborare cu acestea 

 8.7.  Două recomandări; 

8.8.  Declarație privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul FORMULAR 5 (declarație 

pe propria răspundere care conține informații privind numărul de medici de medicina muncii și numărul 

de medici specialiști ai ofertantului din ultimele 12 luni; se vor prezenta Declaratii de disponibilitate 

FORMULAR 6 si copii dupa diplomele a doi medici de medicina muncii cu autorizațiile la zi, care vor 

asigura investigațiile medicale). 

8.9. Declarație privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din contract care sunt 

indeplinite de acestia – FORMULAR 9, în original (daca este cazul) 

8.10. Declaratie privind sănătatea și protecția muncii (art. 51 din Legea nr.98/2016), FORMULAR 10, 

în original 

Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre  

reprezentantul legal. 
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9. Propunerea financiară - FORMULAR 7 

Propunerea financiară va conține următoarele documente: 

9.1. pretul unitar total/anual in lei, fără TVA, pentru analizele necesare fiecărei funcții pe care o dețin angajații 

SNSPA  privind serviciile de medicina muncii (se vor menționa toate serviciile oferite în preț). 

9.2. Formular de oferta - Formular 7 în care se va înscrie prețul ofertei, exprimat in lei, fără TVA  

9.3. Pretul ofertei este ferm in LEI, fără TVA 

9.4. Anexa 1 la formularul de oferta ,,centralizator de prețuri" 

10. Propunerea tehnică - FORMULAR 8 

Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să 

permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini.  Eventual 

sub forma de tabel, respectând literele, cifrele și textul cerințelor din caietul de sarcini. 

Investigatiile medicale de medicina muncii propuse pentru toate categoriile de personal vor respecta 

cerintele Legii 319/2006 a securităţii și sănătăţii în muncă, HG 1425/2005, Norme metodologice  de 

aplicare a Legii 319/2006, modificată și completată cu HG 955/2010 si HG 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată și completată cu HG 1169/2011. 

 Serviciile ofertate vor cuprinde propuneri complete privind cerințele din caietul de sarcini. 
 

11.Data limită pentru solicitarea clarificarilor:   1 zi lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor. 

12.Limba de redactare a ofertei: română. 

l3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. 

14.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii medicale de medicina muncii: 

pretul cel mai scăzut. 

15 . NU se accepa oferte alternative. 

16.Perioada de garantie a serviciilor: conform caietului de sarcini și legislaţiei in vigoare. 

17. Termenul comercial in care se va incheia contractul : Controlul medical periodic se va realiza 

la sediile beneficiarului (B-dul Expozitiei, nr. 30A, sector 1, Bucuresti si Str. Povernei, nr. 6, sector 1, 

Bucuresti), conform unei programări anterioare ținând cont și de graficul de  lucru prezentat de ofertant. 

Prestatorul de servicii se va prezenta la sediile beneficiarului, cu toată aparatura necesară investigațiilor, 

fără a percepe taxe suplimentare. Cheltuielile de transport, cât și alte cheltuieli ocazionate de prestarea 

serviciilor la  beneficiar vor fi suportate de prestator.   

18. Plata prețului contractului se va face prin contul deschis la Trezorerie, in termen de 30 zile de la emiterea 

facturii fiscale. 

19. Documentele obligatorii care însoțesc oferta: conform documentației de atribuire (prezentei 

invitații). 

20. Adresa la care se depune oferta: SNSPA , Registratura, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București sau e-mail 

achizitii@snspa.ro (documentele vor putea fi trimise pe e-mail. Conditie obligatorie: documentele vor fi 

scanate și însoțite de semnătură electronică. Documentele trebuie prezentate in original, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor. 

21. Data limită pentru depunerea ofertei: 18.05.2017 

22. Link-ul, unde se poate accesa documentația de atribuire este http://www.snspa.ro/snspa/informatii-

publice/anunturi-achizitii-publice  

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la SNSPA , Direcția TIAP, Biroul Achiziții,   Str. Povernei, nr. 

6, etaj 1, Cam. 103, prin fax nr 021 312 74 09 sau telefon 0723.187.248 

 

Director General Administrativ  

Ecaterina Alexoaei 

 

Director TIAP        Administrator patrimoniu 

mailto:achizitii@snspa.ro
http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/anunturi-achizitii-publice
http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/anunturi-achizitii-publice
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Lavinia BUTUM       Andreea ZAHARIA  

        

 

 

 

SECTIUNEA II 

CAIET DE SARCINI 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire privind atribuirea contractului și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini 

conține, in mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 

cerințelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute 

în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă și va fi 

respinsă. 

 

I.1. DENUMIRE ACHIZITIE: 

Prestari servicii medicale de medicina muncii la sediile beneficiarului 

Cod CPV:  85147000-1 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

ll.1 Investigațiile medicale de medicina muncii propuse pentru toate categoriile de personal vor respecta 

cerințele Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a 

Legii 319/2O06, modificată și completată cu HG 955/2010 si HG 355/2007 privind supravegherea sănătății 

lucrătorilor, modificată și completată cu HG 1169/2011 (cu toate modificările și completările ulterioare). 

 

II.1.1 Serviciile ofertate vor cuprinde propuneri complete privind : 

a) 1- control medical la angajare; 

     2- control medical periodic la sediile achizitorului; 

     3-examen medical la reluarea muncii; 

     4-supravegheri speciale conform HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor,  modificată și 

completată cu HG 1169/2O11, art 8 (1.1) 

 

"Art.8. - (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor sunt: 

examenul medical la angajarea in muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activitătii, supraveghere specială și 

promovarea sănătătii la locul de muncă." 

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1.1), cu următorul cuprins: 

"(1.1) prin supraveghere specială se inlelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de 

medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in muncă pentru lucrătorii care se incadrează in următoarele 

categorii: persoane cu virste cuprinse între 15 Si 18 ani impliniți, persoane cu vârsta de peste 60 de ani impliniti, 

femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea 

monoculară,  persoane in evidentă cu boli cronice."  

 

    5-întocmirea raportului de risc maternal; 

6-teste de laborator necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a Capacității de muncă datorat unor 

afecțiuni cronice sau acute a angajaților; 

7-investigații în urma cărora se vor elibera diagnostice de specialitate și se vor întocmi rapoarte asupra stării 
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de sănătate a persoanelor care vor fi sub supraveghere specială; 

8-consultații ale medicilor specialisti- la indicatie ; 

9-stabilirea de către medicul de medicina muncii a investigațiilor anuale necesare fiecărui post de lucru /fiecare 

loc de muncă din cadrul SNSPA, conform legislației în vigoare; 

10-comunicarea riscului profesional către toți factorii implicati în procesul muncii; 

11-consilierea angajaților privind strategia de sănătate și securitate în muncă ; 

12-consilierea angajatorului privind evaluarea riscurilor la fiecare loc de muncă/post de lucru; 

l3-participarea medicului de medicina muncii la ședințele Comitetului de Securitate și 

Sănătate în Muncă 

l4-participarea medicului de medicina muncii periodic, la solicitare, la identificarea si evaluarea riscurilor de 

îmbolnăvire profesională; 

15-evidența primară a bolilor profesionale; 

16-consilierea angajatorului privind riscurile profesionale și de adaptare a muncii la salariat; 

17-întocmirea raportului lunar asupra investigațiilor efectuate de prestator; 

18-întocmirea raportului medical anual ; 

19-îndrumarea activității de reabilitare profesională dupa boala profesională, boală legată de 

profesie, accident de muncă sau boală cronică; 

20-și orice alte activități legate de medicina muncii reglementate de legislația de securitate și 

sănătate în muncă în vigoare. 

21-eliberarea fișelor de aptitudine pentru angajați în dublu exemplar și/sau pentru 2 funcții - 

acolo unde este cazul (conform legii- electricieni/fochiști, lacatus/fochist, cadru didactic universitar (asistent, 

lector...prof/cercetator științific etc.) se va menționa în fișa de aptitudine: ,, apt/apt conditionat /inapt pentru 

lucrul la înălțime/ condiții speciale/ psihologic/ radiații ionizante etc." 

22-alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 

Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să 

permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. 

 

b) Dovezi privind profesionalismul și operativitatea desfășurării serviciilor medicale de 

medicina muncii conform Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG 1425/2OO6 Norme 

metodologice de aplicare a Legii 319/2006, modificată și completată cu HG 955/2010 si HG 355/2007 privind 

supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată și completată cu HG 1169/2011 

 

c) Prestarea serviciilor medicale periodice de medicina muncii pentru toate categoriile de 

personal se va desfășura la toate locațiile SNSPA prezentate în Caietul de sarcini conform Legii 319/2006 a 

securității și sănătății în muncă, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, modificată și 

completată cu HG 955/2010 si HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata si 

completata cu HG 1169/2011; 

d) Se vor specifica activitățile și sarcinile concrete care vor fi incredințate personalului medical implicat în 

îndeplinirea contractului; 

e) Prin propunerea tehnică, ofertanții vor trebui să-și ia angajamentul prestării serviciilor periodice de medicina 

muncii la sediile beneficiarului, pe întreaga durata a contractului, 

și au un numar de 390 salariati; 

f) Serviciile medicale vor fi programate la data stabilită de achizitor - în caz de urgență (în urma măsurilor 

scrise, cu termen de realizare, menționate în procesele verbale de control încheiate de reprezentanții 

lnspectoratului Teritorial de Muncă sau ai Ministerului Sănătății) sau la date stabilite de comun acord între 

achizitor și prestator conform unui grafic prezentat în ofertă; 
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g) Serviciile medicale vor fi programate și se vor desfășura, cu precădere în timpul anului universitar în 

conformitate cu un grafic propus de ofertant; 

h) Programările controalelor periodice la sediile SNSPA se vor face în urma identificării riscurilor de către 

lucrătorul desemnat SSM  al instituției în colaborare cu  medicul  de medicina muncii. 

i) Prestatorul va atenționa achizitorul cu privire la termenul la care expiră Fișa de aptitudini a fiecărui angajat, în 

urma primirii programărilor anterioare. 

j) Alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 

k) Plata serviciilor se va face numai pentru persoanele investigate. Plata se va efectua după emiterea facturii, 

pentru serviciile efectiv prestate în luna respectivă. Plata facturilor se va face în baza ”Notei de certificare a 

serviciilor” emisă de Prestator si aprobată de Beneficiar, însoţită de tabele justificative care conţin suma 

prestaţiilor medicale efectuate 

 

ll.2 Se solicită oferte pentru contractarea serviciilor complete de medicina muncii 

Se va lua in considerare valoarea totala a ofertei. 
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ll.3 Categoriile de personal (functii) existente în cadrul SNSPA  sunt: 

 

Nr 
Categorii de personal 

(Functii ) 
Nr. de 

angajati  Riscuri 

Investigatii Valoare totala HG 355/2007 
modificata si completata 

cu HG 1169/2011 tinand cont de art 8 (1) 
investigatiile propuse vor fi completate cu 

altele care rezulta din riscurile enuntate 

  1 2 3 8 

1 Rector/ Presedinte senat 2 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
RPA – la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

2 Prorector 3 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
RPA – la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

3 Decan 4 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
RPA – la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

4 Prodecan 8 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
RPA – la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

5 Director departament 9 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuopsihosenzoriala 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

  
RPA – la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 
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  Aviz Medicina Muncii 

6 

Cadre didactice de 

128 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

predare Vizuala, Ex oftalmologic 

(profesori, corzi vocale, 
Ex psihologic – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

conferentiari, neuropsihosenzoriala 
Ex psihiatric – la indicatia medicului 
specialist de Medicina Muncii 

lectori, asistent,   
RPA- la indicatia medicului specialist de 
Medicina Muncii 

preparator,   Aviz Medicina Muncii 

asistent)     

7 

Secretar Sef/ 

36 

Suprasolicitare: Ex clinic general 

Secretar Vizuala, Ex oftalmologic 

al facultatii neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

8 Bibliotecar 4 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex psihologic–la indicatia 

neuropsihosenzoriala medicului specialist de Medicina Muncii 

bacterii, ciuperci, Ex oftalmologic 

spirochete, virugi datorita lucrului cu 
carti, dosare,reviste, carte veche Controlul tegumentelor 

  PFV /spirometrie 

  Aviz Medicina Muncii 

9 Director  3 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, 
neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

  
Ex psihologic la indicatia medicului specialist 
de Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

10 

Administrator 

41 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

financiar (de Vizuala, neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

patrimoniu)   Aviz Medicina Muncii 

11 Consilier juridic/Consilier 4 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, 
neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

  Aviz Medicina Muncii 

12 Expert/Expert consultant 21 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala RPA- la indicatie 

  Medicina Muncii 

13 Psiholog 1 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

14 Referent 7 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

15 Inginer 1 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

16 Informatician/Programator 10 Suprasolicitare : Ex clinic general 
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Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

17 Casier  1 

Suprasolicitare: 
Vizuala,neuropsihosenzoriala Ex clinic general 

bacterii,ciuperci, spirochete, virugi 
datorat Ex oftalmologic 

lucrului cu banii. Se deplaseaza zilnic 
intre sediile/ locatiile SNSPA  cu 
mijloace de transport sau pe jos. EKG- acolo unde este cazul 

  Aviz Medicina Muncii 

18 Redactor/tehnoredactor 4 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

  Aviz Medicina Muncii 

19 Arhivar 1 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, bacterii, ciuperci, spirochete, 
virusi datorita lucrului cu carti, dosare, 
reviste, carte veche Ex oftalmologic 

  PFV 

  Controlul tegumentelor 

  Aviz Medicina Muncii 

20 Tehnician 1 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

corzi vocale, Hemoleucograma 

neuropsihosenzoriala TGO 

  TGP 

  Creatinina 

  Ex psihologic – la indicatia 

  medicului specialist de Medicina 

  Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

21 Portar / Paznic 29 

Suprasolicitare: Ex clinic general 

Vizuala, neu ropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

lucrul de noapte EKG 

  Glicemie 

  Aviz Medicina Muncii 

22 
MUNCITOR/ muncitor 
intretinere 32 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara (brate 
superioare, Ex oftalmologic 

inferioare, zona lombara etc) 
EKG – la indicatia medicului speciallst de 
Medicina Muncii 

Controlul tegumentelor Aviz Medicina Muncii 

bacterii, ciuperci, spirochete,   

23 Sofer 3 

Suprasolicitare: Vizuala, Ex clinic general 

Auditiva Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Audiograma 

  Probe vestibulare, probe de echilibru 

  EKG 

  Glicemie 

  
Ex psihologic – la indicatia  medicului 
specialist de Medicina Muncii 
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  Aviz Medicina Muncii 

24 Ingrijitor  22 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara. Lucru la 
inaltime (la curatarea corpurilor de EKG – la indicatia medicului 

iluminat si ferestrelor inalte). Controlul 
tegumentelor: bacterii, ciuperci, specialist de Medicina Muncii 

spirochete PFV 

  Aviz Medicina Muncii 

25 Tamplar 2 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

Auditiva Hemoleucograma 

neu ropsihosenzoriala TGO 

lucru la inaltime TGP 

Posibil lucru de noapte Aviz Medicina Muncii 

ca fochist   

26 Tehnician 1 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

corzi vocale, Hemoleucograma 

neuropsihosenzoriala TGO 

  TGP 

  Creatinina 

  Ex psihologic – la indicatia 

  medicului specialist de Medicina 

  Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

27 Ospatar 2 Sector alimentar 

Ex clinic general x2 / an 

Ex. Coprobacteriologic x2/ an 

Ex coproparazitologic x2 / an 

PFV – la indicatia medicului 

specialist de Medicina Muncii 

Aviz de Medicina Muncii x2lan 

28 Instalator 4 

Suprasolicitare : Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

Auditiva EKG 

neu ropsihosenzoriala PFV 

Posibil lucru de noapte ca fochist Aviz Medicina Muncii 

29 Mecanic intretinere 1 

Suprasolicitare: Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara Ex oftalmologic 

 (brate superioare, EKG – la indicatia medicului 

 inferioare, zona speciallst de Medicina Muncii 

lombara etc) Aviz Medicina Muncii 

Controlul tegumentelor,   

 bacterii, ciuperci,   

 spirochete   

30 Electrician 4 

Suprasolicitare : 
Ex clinic general, Ex oftalmologic,  
Audiograma 

Vizuala, Probe vestibulare, probe de echilibru 

Auditiva EKG, Glicemie,  Ex psihologic – la indicatia 
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neuropsihosenzoriala medicului specialist de Medicina Muncii 

lucru la inaltime Aviz Medicina Muncii 

joasa si medie tensiune Aviz MM pt cursuri si autorizare 

31 Bucatar 1 Sector alimentar 

Ex cf clinic general x2 / an 

Ex. Coprobacteriologic x2/ an 

Ex coproparazitologic x2 / an 

PFV – la indicatia medicului 

specialist de Medicina Muncii 

Aviz de Medicina Muncii x2lan 

 
2.4. Serviciile medicale periodice de medicina muncii se vor efectua la sediile SNSPA din Bucuresti (B-dul 

Expozitiei, nr. 30A, sector 1 si Str. Povernei, nr. 6, sector 1), indiferent de numărul salariaților din locația 

respectivă - numar total: 390 salariați. 

 

III. CERINTE GENERALE 

1.  Serviciile medicale vor fi programate la data stabilită de achizitor sau la date stabilite de comun acord 

între achizitor și prestator, dar, în intervalul orar dorit de salariații facultăților și direcțiilor. 

Programările se vor transmite prin fax sau e-mail. 

Fișele de aptitudine ale noilor angajați vor fi transmise prin e-mail în maxim 3 zile pentru  investigații 

obișnuite. Când angajatul necesită investigații deosebite, pentru care rezultatele medicale nu se pot 

transmite în 3 zile (bucătar, electrician etc), Fișa de aptitudine va fi transmisă în  maxim 7 zile 

lucrătoare de la data la care viitorul angajat s-a prezentat la medicina muncii. 

2. Prestarea serviciilor medicale periodice se va desfășura la sediul facultaților, departamentelor sau 

direcțiilor programate. Cheltuielile de transport, cât și alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor 

la beneficiar vor fi suportate de prestator, indiferent de numărul persoanelor investigate. 

3. Plata serviciilor medicale se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de SNSPA, în 

contul pe care furnizorul se obligă sa-l deschidă la trezorerie. 

Pentru a fi luata in considerare, factura va fi însoțită de o anexă ce va cuprinde: Raportul asupra investigațiilor 

efectuate de  prestator in care se va mentiona: 

- numărul persoanelor investigate /loc de munca/post de lucru /CNP /investigațiile medicale efectuate; 

- starea de sănătate a persoanelor investigate; 

- activitatea prestată de medicul de medicina muncii; 

- orice alte activități prestate conform contractului și legislației în vigoare. 

4. Perioada de garanție acordată investigațiilor medicale de medicina muncii de către prestator este cea 

declarată în propunerea tehnică și anume 12  luni (conform legislației). 

5. Neîndeplinirea oricărei cerințe din caietul de sarcini de către prestator, da posibilitatea achizitorului de a 

rezilia contractul de servicii de medicina muncii. 

6. Ofertantii vor depune oferta pentru toate cantitatile si pentru toate serviciile solicitate. 

 

NOTA: Acolo unde apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un 

procedeu special, o marcade fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie 

se va citi "sau echivalent" 
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SECTIUNEA III 

FORMULARE 

 
 

Documente 

calificare 

Formular 1 Scrisoare de înaintare a ofertei 

Formular 2 Declaratie privind eligibilitatea  

Formular 3 Declarație privind evitarea conflictului de intereseîn conformitate cu 

prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 98/2016 

Formular 4 Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 

din Legea nr. 98/2016 

Formular 5 Informaţii referitoare la personalul responsabil  pentru îndeplinirea 

contractului 

Formular 6 Declaratie de disponibilitate 

Propunere 

financiară 

Formular 7 Formular de oferta financiara 

Propunere tehnică 

Formular 8 Propunere tehnica 

Formular 9 Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din 

contract care sunt indeplinite de acestia 
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Formular 10 Declaratie privind sănătatea și protecția muncii 
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a 

conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de 

ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă 

persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi 

împuternicirea reprezentantului legal. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  

în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă:  original, copie legalizată sau 

copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor 

declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost 

depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie 

conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană si apostilata, 

dupa caz. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să 

fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de 

confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 
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FORMULAR 1  

 

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., România) 

Nr. .......... / …………………. 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI 

 

 

 

Catre: ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti  

Tel:                      +40 21 318 08 95 

Fax:  +40 21 312 25 35   

 

Ca urmare a anuntului publicitar nr. …………… publicat în SEAP, precum si pe site-ul (www.snspa.ro), 

privind aplicarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de prestări servicii medicale de medicina 

muncii pentru toți salariații din cadrul SNSPA 

 

Subsemnatul …………………………….., reprezentant imputernicit al operatorului economic / asocierii 

formate din urmatorii operatori economici / avand ca subcontractant pe 

……………………………………………………………. 

transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta: 

 

1. documente calificare (precizate în secţiunea formulare) 

2. propunerea tehnica; 

3. propunerea financiara. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 

 

 

Cu stima, 

 

[Nume ofertant],       Data completarii  

(numele, semnatura autorizata si stampila)    [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snspa.ro/
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IMPUTERNICIRE 

Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal 

prin ……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, 

împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… 

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, 

eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să 

ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII 

POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE in calitate de autoritate contractanta în scopul atribuirii contractului 

având ca obiect prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru toți salariații din cadrul SNSPA. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 

în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

Data                                                                                     Denumirea mandantului……………  

                                                                                        S.C ……………………….. 

                             reprezentată legal prin ___________________________ 

                                           (Nume,prenume)                           

        (Funcţie) 

                                                                          (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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OPERATOR ECONOMIC       FORMULAR 2 

____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

    Data completării ...................... 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                      FORMULAR 3         

_______________________ 

          (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 

din Legea nr. 98/2016 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-

persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura – achizitie directă pentru achiziţia de 

servicii medicale de medicina muncii, cod CPV 85147000-1, la data de ________________(se  inserează data), 

organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 

 declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 58-63, cu persoane ce deţin funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire : 

 Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu  exclus din procedura 

de atribuire. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

Nume Prenume Functie 

Prof Univ Dr Remus PRICOPIE Rector 

Ecaterina ALEXOAEI Director General Administrativ  

Lăcrămioara POP Director General Administrativ Adjunct 

Octavian Mihai PERPELEA Director General Administrativ Adjunct 

Ec. Oana CHIRICA Director General Administrativ Adjunct Economic 

Steluța PĂTRU Director Resurse Umane 

Lavinia Cornelia BUTUM Director T.I.A.P 

Constantin MICU Director Patrimoniu 

Gabriela TOMA Jurist 

Andreea Cristina ZAHARIA Administrator patrimoniu 

Oana Irina OROSAN Administrator patrimoniu 

Dana GEORGESCU Consilier IS 

Olga ISPAS Administrator  

Bianca VOICILĂ Administrator 

 

                                                                                       Operator economic, 

                _____________________   

                                                                          (semnătura autorizată) 

 

 

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 



    
 

 

19 

FORMULARUL 4 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 

economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie directă pentru 

achiziţia de servicii medicale de medicina muncii, cod CPV 85147000-1, la data de 

............................., organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, declar 

pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 

alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, 

să obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire.    

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

……………………….  

(semnătura autorizată ) 

act:1114166%2096798275
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FORMULAR 5 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL RESPONSABIL 

PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

 

Subsemnatul .................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ……………………….. 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că resursele de personal care vor fi disponibile 

pentru executarea contractului sunt după cum urmează: 

 
Nr. Nume/Pren

ume 

Postul vizat 

în 

îndeplinirea 

contractului 

Nivelul 

educaţional 

Domeniile 

de 

specialitate 

Ani de 

experienţă 

profesională 

Experienţa 

specifică 

Disponibilita

te medie / 

timp de lucru 

(ore pe 

saptamână) 

Contract de 

colaborare/munc

ă pe perioada 

nedeterminată 

sau determinată, 

pe perioada 

contractului  

 

DA / NU 

[SAU] 

DECLARAŢIE 

DE 

DISPONIBILIT

ATE* ....  

         

         

*) se ataşează conform cerinţelor din fişa de date documentele suport ( CV, declaraţie de disponibilitate , 

copie REVISAL) 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]   

Operator economic, 

...................... 

 

(nume si semnatura autorizata) 
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FORMULAR 6 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 Subsemnatul ……………………………............………………. declar ca sunt de acord să 

particip la procedura de achiziție publică organizată de ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI 

ADMINISTRATIVE, pentru achiziţionarea de servicii medicale de medicina muncii pentru .................. 

…………………………… 

 

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil şi 

disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta pe perioada derularii contractului, 

(nu mai târziu de 31.12.2017). 

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea 

mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă majoră, pot conduce la 

excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după sine anularea contractului. 

 

Nume  

Semnătură  

Dată  
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FORMULAR 7 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre: ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti  

Tel:                      +40 21 318 08 95 

Fax:  +40 21 312 25 35 

 

Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse 

(denumirea/numele ofertantului) 

in documentatia mai sus mentionata, să prestăm serviciile medicale de medicina muncii pentru toți salariații din 

cadrul SNSPA, cod CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii, pentru suma de [X.XXX,XX] LEI,  la care 

se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestăm serviciile graficul 

de timp agreat cu Achizitorul. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, 

respectiv pâna la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)     (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

      |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar "alternativa"; 

     |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 

o puteti primi. 

 

  

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

            (nume si semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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ANEXA 1 – PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA 

c 
Categorii de personal 

(Functii ) 
Nr. de 

angajati  Riscuri 
Pret/angajat 

(lei/an) 
Valoare totala 

(lei/categorie/luna) 

Investigatii Valoare 
totala HG 355/2007 

modificata si 
completata 

cu HG 1169/2011 
tinand cont de art 8 (1) 
investigatiile propuse 
vor fi completate cu 

altele care rezulta din 
riscurile enuntate 

  1 2 3 4 5 8 

1 Rector/ Presedinte senat 2 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

RPA – la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

2 Prorector 3 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

RPA – la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

3 Decan 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

RPA – la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

4 Prodecan 8 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 
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RPA – la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

5 Director departament 9 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, Ex oftalmologic 

neuopsihosenzoriala 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  

RPA – la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

6 

Cadre didactice de 

128 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

predare Vizuala, Ex oftalmologic 

(profesori, corzi vocale, 

Ex psihologic – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

conferentiari, neuropsihosenzoriala 

Ex psihiatric – la 
indicatia medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

lectori, asistent,   

RPA- la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

preparator,   Aviz Medicina Muncii 

asistent)     

7 

Secretar Sef/ 

36 

Suprasolicitare: 

  

Ex clinic general 

Secretar Vizuala, Ex oftalmologic 

al facultatii neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

8 Bibliotecar 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, 
Ex psihologic–la 
indicatia 

neuropsihosenzoriala 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

bacterii, ciuperci, Ex oftalmologic 

spirochete, virugi datorita 
lucrului cu carti, 
dosare,reviste, carte veche Controlul tegumentelor 

  PFV /spirometrie 

  Aviz Medicina Muncii 

9 Director  3 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, 
neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

  

Ex psihologic la indicatia 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

10 

Administrator 

41 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

financiar (de Vizuala, neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

patrimoniu)   Aviz Medicina Muncii 

11 Consilier juridic/Consilier 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, corzi vocale, 
neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 
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  Aviz Medicina Muncii 

12 Expert/Expert consultant 21 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala RPA- la indicatie 

  Medicina Muncii 

13 Psiholog 1 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

14 Referent 7 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

15 Inginer 1 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

16 Informatician/Programator 10 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Aviz Medicina Muncii 

17 Casier  1 

Suprasolicitare: 
Vizuala,neuropsihosenzoriala 

  

Ex clinic general 

bacterii,ciuperci, spirochete, 
virugi datorat Ex oftalmologic 

lucrului cu banii. Se 
deplaseaza zilnic intre sediile/ 
locatiile SNSPA  cu mijloace 
de transport sau pe jos. 

EKG- acolo unde este 
cazul 

  Aviz Medicina Muncii 

18 Redactor/tehnoredactor 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, neuropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

  Aviz Medicina Muncii 

19 Arhivar 1 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, bacterii, ciuperci, 
spirochete, virusi datorita 
lucrului cu carti, dosare, 
reviste, carte veche Ex oftalmologic 

  PFV 

  Controlul tegumentelor 

  Aviz Medicina Muncii 

20 Tehnician 1 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

corzi vocale, Hemoleucograma 

neuropsihosenzoriala TGO 

  TGP 

  Creatinina 

  
Ex psihologic – la 
indicatia 

  
medicului specialist de 
Medicina 

  Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

21 Portar / Paznic 29 

Suprasolicitare: 

  

Ex clinic general 

Vizuala, neu 
ropsihosenzoriala Ex oftalmologic 

lucrul de noapte EKG 
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  Glicemie 

  Aviz Medicina Muncii 

22 
MUNCITOR/ muncitor 
intretinere 32 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara (brate 
superioare, Ex oftalmologic 

inferioare, zona lombara etc) 

EKG – la indicatia 
medicului speciallst de 
Medicina Muncii 

Controlul tegumentelor Aviz Medicina Muncii 

bacterii, ciuperci, spirochete,   

23 Sofer 3 

Suprasolicitare: Vizuala, 

  

Ex clinic general 

Auditiva Ex oftalmologic 

neuropsihosenzoriala Audiograma 

  
Probe vestibulare, probe 
de echilibru 

  EKG 

  Glicemie 

  

Ex psihologic – la 
indicatia  medicului 
specialist de Medicina 
Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

24 Ingrijitor  22 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara. 
Lucru la inaltime (la curatarea 
corpurilor de 

EKG – la indicatia 
medicului 

iluminat si ferestrelor inalte). 
Controlul tegumentelor: 
bacterii, ciuperci, 

specialist de Medicina 
Muncii 

spirochete PFV 

  Aviz Medicina Muncii 

25 Tamplar 2 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

Auditiva Hemoleucograma 

neu ropsihosenzoriala TGO 

lucru la inaltime TGP 

Posibil lucru de noapte Aviz Medicina Muncii 

ca fochist   

26 Tehnician 1 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, PFV 

corzi vocale, Hemoleucograma 

neuropsihosenzoriala TGO 

  TGP 

  Creatinina 

  
Ex psihologic – la 
indicatia 

  
medicului specialist de 
Medicina 

  Muncii 

  Aviz Medicina Muncii 

27 Ospatar 2 Sector alimentar 
  

Ex clinic general x2 / an 

Ex. Coprobacteriologic 
x2/ an 

Ex coproparazitologic x2 
/ an 

PFV – la indicatia 
medicului 

specialist de Medicina 
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Muncii 

Aviz de Medicina Muncii 
x2lan 

28 Instalator 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general 

Vizuala, Ex oftalmologic 

Auditiva EKG 

neu ropsihosenzoriala PFV 

Posibil lucru de noapte ca 
fochist Aviz Medicina Muncii 

29 Mecanic intretinere 1 

Suprasolicitare: 

  

Ex clinic general 

Osteomusculoarticulara Ex oftalmologic 

 (brate superioare, 
EKG – la indicatia 
medicului 

 inferioare, zona 
speciallst de Medicina 
Muncii 

lombara etc) Aviz Medicina Muncii 

Controlul tegumentelor,   

 bacterii, ciuperci,   

 spirochete   

30 Electrician 4 

Suprasolicitare : 

  

Ex clinic general, Ex 
oftalmologic,  
Audiograma 

Vizuala, 
Probe vestibulare, probe 
de echilibru 

Auditiva 
EKG, Glicemie,  Ex 
psihologic – la indicatia 

neuropsihosenzoriala 
medicului specialist de 
Medicina Muncii 

lucru la inaltime Aviz Medicina Muncii 

joasa si medie tensiune 
Aviz MM pt cursuri si 
autorizare 

31 Bucatar 1 Sector alimentar 
  

Ex cf clinic general x2 / 
an 

Ex. Coprobacteriologic 
x2/ an 

Ex coproparazitologic x2 
/ an 

PFV – la indicatia 
medicului 

specialist de Medicina 
Muncii 

Aviz de Medicina Muncii 
x2lan 

TOTAL  LEI, FĂRA TVA  390 ANGAJATI 
 

  

Analize suplimentare (noi anagajati sau revenire din concediu medical / 
adeverinte/informari 

 
  

TOTAL  GENERAL LEI, FĂRA TVA  
 

  

Valoare TVA 
 

  

TOTAL  GENERAL LEI, INCLUSIV TVA  
 

  

Valoarea estimata nu poate fi depasita 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]   
 
Operator economic, 
...................... 
(nume si semnatura autorizata) 
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FORMULAR 8 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 

Propunere tehnică 

 

Catre: ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 
Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti  
Tel:                      +40 21 318 08 95 
Fax:  +40 21 312 25 35 
 

Examinand documentaţia de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al 
ofertantului ____________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
serviciile medicale de medicina muncii pentru toţi salariaţii din cadrul SNSPA, cod CPV 85147000-1 
Servicii de medicina muncii  

 
 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

 
 

Criterii solicitate Criterii oferite 

  

  

  

 

 

Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 

     (semnatura autorizată)                            

 

 

 

 



    
 

 

29 

FORMULAR 9 
OPERATOR ECONOMIC 
  ________________ 
 (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII 
(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI 

SPECIALIZAREA ACESTORA) 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................... 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, 
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos 
sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/partile din 
contract ce urmeaza 
a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnatura 

    

    

    

  

Operator economic, 
.................................. 
(nume prenume) 
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FORMULAR 10 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECŢIA MUNCII 
 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea 
ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile medicale de 
medicina muncii pentru toți salariații din cadrul SNSPA, cod CPV 85147000-1 Servicii de 
medicina muncii, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii 
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in România. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea 
acestor obligatii. 

 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     

 

Operator economic,……....……………………….. 

 

(nume, semnatura autorizata si stampila) 
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SECTIUNEA IV 
MODEL CONTRACT PRESTARI SERVICII 

 
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 395/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, părțile au convenit 
semnarea prezentului contract:  
 

1. Părţile contractante  
..................., cu sediul în Bucureşti, sector 1, .......... nr. ......., tel: ............., fax: ............., cod fiscal 
................, cod IBAN ................., deschis la ................, reprezentat de domnul .............. - ............... în 
calitate de achizitor, pe de o parte  
şi  
S.C. …………………. S.R.L., cu sediul în …………………, Strada …………………. nr…, Sector …, telefon 
……………., fax ……………… înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J ……./……./…….., cod 
unic de înregistrare RO ……., cont de Trezorerie …………………… deschis la Trezoreria 
………………, reprezentată prin doamna/domnul …………….. în calitate de ………………, în calitate 
de Prestator, pe de altă parte  
 
denumite în continuare împreună „Părţile” şi în mod individual „Partea”/„fiecare dintre 
Părţi”/„oricare dintre Părţi”, după caz.  
 
2. Definiţii  
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. Contract – reprezintă prezentul Contract şi toate anexele sale.  
b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
Contract;  
c. Preţul Contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract;  
d. Servicii – activităţi a căror prestare constituie obiectul Contractului;  
e. Produse – echipamentele şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
Contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent Serviciilor prestate 
conform Contractului;  
f. reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.  
 
3. Interpretare  
3.1 În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.  
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4. Obiectul principal al Contractului  
4.1 Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de medicina muncii, potrivit 
legislatiei in materia securitatii si sanatatii in munca si in conformitate cu specificaţiile din 
Caietul de Sarcini.  
4.2 Scopul Contractului constă în supravegherea starii de sanatate a angajatilor SNSPA prin 
efectuarea urmatoarelor tipuri de examene medicale:  
• Examen medical la angajare in muncă,  
• Examen medical periodic,  
• Examen medical la reluarea activitătii  
 
5. Preţul Contractului  
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, 
conform ofertei prezentate, este de …….. lei.  
5.2. Plata preţului Contractului se va efectua din venituri proprii a SNSPA.  
 
6. Modalităţi de plată  
6.1. Plata Preţului Contractului se va efectua pe baza facturii emise de Prestator după 
aprobarea Notei de certificare a serviciilor în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul 
de sarcini.  
6.2. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la data aprobării Notei de certificare a 
serviciilor prestate de către Beneficiar  
6.3. Plata Serviciilor către Prestator se va face prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate 
de către Achizitor, în contul de Trezorerie ……………………. deschis la Trezoreria ………………... 
Va fi achitată doar contravaloarea serviciilor efectiv prestate.  
 
7. Durata Contractului  
7.1- Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de medicina muncii”de la data intrării în 
vigoare a contractului si până la ...........,  
 

1. Executarea Contractului  
Executarea Contractului începe la data semnării contractului până la îndeplinirea obligațiilor 
contractuale între părți.  
 

2. Documentele Contractului  
Prestatorul va îndeplini activităţile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea 
enumerării, prezentul Contract, precum şi următoarele anexe:  
a) Caietul de sarcini;  
b) Propunerea tehnică;  
c) Propunerea financiară;  
d) Nota de certificare  
 
10. Ordinea de precedenţă  
10.1. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la punctul 9, prevederile 
acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor 
enumerate mai sus.  
10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 
Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.  
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11. Obligaţiile principale ale Prestatorului  
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la punctul 4 din contract, la 
standardele şi performanţele din Caietul de sarcini şi prezentate în propunerea tehnică, 
anexe la contract.  
11.2. Prestatorul se obligă să asigure derularea în bune condiţii a activităţilor specifice 
contractului şi să asigure logistica pentru toate activităţile specifice contractului.  
11.3. Prestatorul se obligă să întocmească Nota de certificare a serviciilor prestate.  
11.4. Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul 
Contract numai după aprobarea Notei de certificare a serviciilor prestate, de către Beneficiar  
11.5 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate,  
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în 
care acestea sunt generate de o încălcare (a unor norme juridice sau contractuale) ce rezultă 
din respectarea Caietului de sarcini.  
 
12. Obligaţiile principale ale Achizitorului  
12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit punctului 15 de mai jos, serviciile 
prestate în termenele convenite. Directia T.I.A.P. din cadrul SNSPA dispune şi aprobă toate 
activităţile Prestatorului, certifică conformitatea şi recepţia serviciilor, prin aprobarea Notei 
de certificare a serviciilor prestate.  
12.2. Achizitorul aprobă/respinge Nota de certificare a serviciilor prestate, în termen de 7 
zile lucrătoare de la data primirii acestuia. Orice eventuala respingere va fi motivată, cu 
comentarii scrise.  
12.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator, pe baza facturii fiscale, după 
aprobarea Notei de certificare a serviciilor prestate.  
 
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin 
Contract, la termenele convenite, Achizitorul are dreptul de a deduce din Preţul Contractului, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea obligaţiilor asumate prin Contract şi 
neexecutate la termen, pentru fiecare zi de întârziere.  
13.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite in Contract, atunci prestatorul poate solicita, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,02% din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.  
13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul de drept reziliat şi 
de a pretinde plata de daune-interese.  
 
Clauze contractuale specifice  
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin propunerea 
tehnică şi în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini.  
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă cerute de şi pentru prezentul Contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.  



    
 

 

34 

14.2. Prestatorul va respecta şi va executa dispoziţiile Achizitorului referitoare la prestarea 
Serviciilor. În cazul în care Prestatorul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt 
nejustificate, acesta are dreptul de a formula obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
exonereze de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin dispoziţiilor legale.  
14.3. Prestatorul se obligă să furnizeze Achizitorului sau reprezentantului mandatat al 
Achizitorului, la cerere, documentele doveditoare referitoare la condiţiile în care Contractul 
este executat, pe toată durata Contractului şi în termen de 5 (cinci) ani de la data semnării 
prezentului Contract.  
14.4. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu codul de conduită a 
profesiei sale şi să nu angajeze Achizitorul faţă de terţe părţi, în nicio modalitate, oricare ar fi 
aceasta, fără acordul prealabil, în scris, al Achizitorului. Atunci când este cazul, Prestatorul va 
aduce la cunoştinţa terţelor părţi obligaţia menţionată.  
 
15. Alte responsabilităţi ale Achizitorului  
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi, documente şi/sau 
informaţii existente pe care acesta le-a cerut şi pe care Părţile, de comun acord, le consideră 
necesare îndeplinirii prezentului Contract. Asemenea documente trebuie restituite 
Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului.  
 
16. Recepţie şi verificări  
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din Caietul de sarcini şi din 
Contract. Aceste verificări se vor realiza după finalizarea fiecărei activităţi sau oricând pe 
parcursul executării Contractului.  
16.2. Recepţia activităţilor prevăzute în Contract va consta în aprobarea de către Achizitor a 
Notei de certificare a serviciilor prestate de către Beneficiar.  
16.3. Serviciile prestate care nu corespund prevederilor Caietului de sarcini şi/sau ale 
propunerii tehnice, nu vor fi acceptate la plată.  
16.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.  
 
17. Confidenţialitate  
17.1. Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu 
îndeplinirea Contractului ca fiind confidenţiale şi nu va publica sau dezvălui detalii ale 
Contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, fără a avea 
consimţământul prealabil, în scris, al Achizitorului.  
17.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului 
se va face în acelaşi regim de confidenţialitate, şi se va extinde numai asupra acelor 
informaţii necesare în vederea îndeplinirii Contractului.  
17.3. Prestatorul este îndreptăţit să solicite toate informaţiile şi datele considerate de către 
ambele Părţi necesare îndeplinirii Contractului.  
 
18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor în conformitate cu 
prevederile punctului 8 din prezentul contract.  
18.2. În cazul în care: a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau b) 
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
Contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 
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de prestare a Serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci Părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
18.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii prezentului Contract, Prestatorul nu respectă perioada 
de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate a serviciilor se face cu acordul Părţilor, 
prin act adiţional.  
18.5. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere din culpa Prestatorului în îndeplinirea Contractului dă dreptul 
Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului, în conformitate cu prevederile punctului 
13.1 de mai sus. În cazul în care cuantumul penalităţilor datorate este mai mare de 15% din 
Preţul total al Contractului, Achizitorul are dreptul, după notificarea în prealabil a 
Prestatorului, de a rezilia Contractul şi de a finaliza Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.  
 
19. Ajustarea Preţului Contractului  
Preţul Contractului este ferm, în Lei. Pentru Serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor 
Prestatorului sunt cele declarate și prestate conform propunerii financiare, anexă la 
prezentul Contract.  
 
20. Rezilierea Contractului  
20.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei 
tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi îşi încalcă vreuna din 
obligaţiile esenţiale prevăzute la punctele 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16 din prezentul contract, în 
caietul de sarcini şi oferta tehnică şi financiară, după ce a fost avertizată printr-o notificare 
scrisă, de către cealaltă parte, că o noua nerespectare a acestora duce la 
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.  
20.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în cel mult 3 (trei) 
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
Contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în aşa măsură încât 
îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public.  
20.3. În cazul prevăzut la punctul 19.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data încetării Contractului.  
 
21. Amendamente  
21.1. Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a 
conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii Contractului.  
21.2. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care propune modificarea clauzelor Contractului de 
a notifica Achizitorul cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în 
vigoare a amendamentului, excepţie făcând cazurile în care Părţile convin altfel.  
21.3. Modificările minore pot fi convenite prin schimb de scrisori între părţile prezentului 
Contract.  
 
22. Cesiunea  
22.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
Contract.  
 
23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
23.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
23.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
  
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
26. Comunicări 
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi .... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 
 
 
Achizitor,       Prestator,  
SNSPA      S.C. …………………………… S.R.L.  


