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Casa Judeteana de Pensii Bacau 
       Nesecret 
Nr. AC/67947/10.10.2018 

                   

Aprobat, 

                   Alina IFTODE 
   Director executiv 

              

               Propun spre aprobare, 

                      Marina ARVA 
   Director exec. adj. ec. 

 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
procedura achizitie directa 

pentru servicii de medicina a muncii 
 
 

1. Autoritate contractanta: CASA JUDETEANA DE PENSII BACAU 
2. Adresa: mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, judet Bacau, cod postal 600269 
3. Telefon: 0234511366, 0234512279 
4. Fax: 0234510085 
5. Adresa internet: www.cjpbacau.ro 
6. Obiect contract: servicii de medicina a muncii 
7. Cod CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii 
8. Sursa de finantare: Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fond Accidente de Munca si Boli 

Profesionale 
9. Valoare estimata: 10000 lei fara TVA 
10. Durata: de la data semnarii pana la 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional 

cu 4 luni conform art. 165 alin. (1) lit. d) din HG 395/2016 (A) pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice din Legea 98/2016 
(A) privind achizitiile publice 

11. Termen de plata: 60 zile calendaristice de la emiterea facturii, cu OP in Trezorerie 
12. Mijloace de comunicare: Orice clarificare solicitata de operatorii economici se poate solicita prin 

fax nr. +40234510085 si e-mail cjp.bacau@gmail.com. 
13. Modalitatea de achizitie: achizitie directa SEAP – oferta declarata castigatoare va publica anuntul 

in SEAP 
14. Propunerea financiara – mod de prezentare 
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Completare “formularul de oferta” nr. 6 din sectiunea formulare, inclusiv anexa. Oferta are 
caracter ferm si obligatoriu, cu o perioada de valabilitate de 60 zile. Pretul ofertei va fi exprimat 
in lei fara TVA. 

15. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”  
Oferta castigatoare va fi atribuita operatorului economic care a prezentat oferta cu propunerea 
financiara avand “pretul cel mai scazut” fara TVA, dintre toate ofertele admisibile. 

16. Limba de redactare a ofertei: ROMANA 
17. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile 
18. Cai de atac: Organism competent “Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor” adresa: str. 

Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal 030084, Romania 
 

19. Modul de prezentare a ofertei: 
• Adresa la care se depune oferta: Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau, mun. Bacau, Bld. 

Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, jud. Bacau, cod postal 600269 
• Data limita de depunere a ofertei: 16.10.2018 
• Numar de exemplare: 1 ORIGINAL 
• Mod de prezentare: 

Oferta se va depune la Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau. Plicurile trebuie sa fie marcate 
cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul 
in care oferta respectiva este declarata intarziata. 
Nu se accepta oferte alternative. 
 

CAIET DE SARCINI 

A. Obiect achizitie 
Casa Judeteana de Pensii Bacau, cu sediul in mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63, jud. 
Bacau, cod fiscal 13595326, este institutie publica de interes local care doreste sa achizitioneze 
servicii medicale de medicina muncii pentru supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, in 
conformitate  cu  prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006 
republicata, precum si a HG nr. 355/2007 modificata si completata prin HG nr. 1169/2011 (posturi). 
Obiectul de activitate a institutiei noastre este prestarea de servicii pentru asiguratii si pensionarii 
sistemului public de pensii, o categorie semnificativa fiind persoanele ce se adreseaza cabinetelor 
de expertiza medicala (o parte din ei purtatori de virusi transmisibili gen TBC, hepatite cronice, 
etc.) care primesc din partea Cabinetelor de Expertiza Medicala decizii medicale in vederea 
pensionarii, documente care se depun la Registratura unitatii si urmeaza circuitul documentelor 
interne CJP, existand un risc crescut de infectare a personalului cu activitati de relatii cu publicul 
si activitati de prelucrare a documentelor.  
Caietul de sarcini face parte din documentatia pentru elaborarea ofertei si constitutie ansamblul 
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica. 
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de 
la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care 
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din 
Caietul de sarcini. 
Oferta care nu respecta cerintele minimale prevazute de caietul de sarcini atrage descalificarea 
ofertantului. 
Structurile medicale de medicina muncii functioneza potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii, 
activitatea acestora avand un caracter predominant preventiv, angajatorii fiind obligati sa asigure  
fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea controlului medical la angajare, a controlului 
medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in nici 
un fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile 
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imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala 
profesionale sau accident de munca. 
Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul 
de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul 
angajatorului. 
Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale  
profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun 
fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale. 
 
B. Locul prestarii serviciilor medicale: 
Serviciile de medicina muncii stabilite vor fi efectuate de catre prestator astfel: La sediile sale 
(prestator) pentru examenele la angajare si la reluarea activitatii si La sediile angajatorului, ori de  
cate ori starea angajatilor necesita aceasta, oportunitatea lor fiind stabilita de medicul de medicina 
muncii, cat si pentru examenul medical periodic dupa un grafic stabilit de comun accord pe timpul 
derularii contractului, dupa cum urmeaza: 
 

- Bacau  
1. Casa Judeteana de Pensii – mun. Bacau, bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, cladire DMSS – 65 

persoane 
2. Cabinet Expertiza Medicala – mun. Bacau, bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, cladire DMSS – 

4 persoane 
 

- Onesti 
1. Punct de Lucru – mun. Onesti, bld. Republicii, nr. 43, parter – 3 persoane 
2. Cabinet Expertiza Medicala – mun. Onesti, str. Perchiului, nr. 1, incinta Spital Municipal 

Onesti – 2 persoane 
 

- Moinesti 
1. Punct de Lucru – mun. Moinesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 52, parter – 1 persoana 
2. Cabinet Expertiza Medicala – mun. Moinesti, str. Zorilor, nr. 17, parter - 2 persoane 

 
Prestatorul trebuie sa dispuna obligatoriu de cel putin o unitate medicala proprie sau de centre 
partenere si cel putin o unitate medicala mobila pe raza municipiului Bacau.  
Prestatorul trebuie sa asigure si sa planifice activitatea de efectuare a serviciilor medicale in 
termen de maxim 5 zile de la solicitarea scrisa a achizitorului. 
Examinarile la angajare, reluarea activitatii se vor face la sediul prestatorului, iar cele periodice 
in locatiile mentionate mai sus, in baza planificarilor facute de comun acord. In conditiile in care 
efectuarea examenelor medicale implica aparatura speciala care nu poate fi transportata, acestea 
se vor efectua la sediul prestatorului. 
 
C. Situatia generala a functiilor din cadrul CJP Bacau - Tabelul nr. 1 

- Inspectori, consilieri, experti, referenti – 60 persoane din care 35 salariati cu activitati de 
relatii cu publicul si 3 salariati care conduc masina institutiei 

- Medici – 4 persoane cu activitati de relatii cu publicul 
- Asistenti medicali – 4 persoane cu activitati de relatii cu publicul 
- Sofer – 1 persoana 
- Arhivar – 1 persoana 
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D. Situatia functiilor de conducere din cadrul CJP Bacau 
- Director executiv si Directori executivi adjuncti – 3 persoane cu activitati de relatii cu 

publicul (audiente) 
- Sefi de serviciu – 3 persoane din care 1 persoana cu activitati de relatii cu publicul 
- Sef Birou – 1 persoana cu activitati de relatii cu publicul 

 
E. Legislatie aplicata 
La elaborarea ofertei se vor respecta obligatoriu prevederile urmatoarelor acte normative: 

- Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările aduse 
de: LEGEA nr. 51 din 19 martie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 513 
din 4 iulie 2017; LEGEA nr. 198 din 20 iulie 2018 

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

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările şi completările 
aduse de către HOTARAREA nr. 37 din 16 ianuarie 2008; HOTARAREA nr. 1169 din 25 
noiembrie 2011; HOTARAREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012 

- HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare 
la utilizarea echipamentelor cu ecran vizualizare 

 
F. Obiectul contractului: 
Prestarea serviciilor de medicina muncii: Supravegherea lucratorilor este asigurata de catre medici 
specialisti de medicina muncii si se desfasoara conform prevederilor HG nr. 355/2007 privind 
supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările şi completările aduse de către HOTARAREA nr. 
37 din 16 ianuarie 2008; HOTARAREA nr. 1169 din 25 noiembrie 2011; HOTARAREA nr. 1 din 4 
ianuarie 2012. 
Serviciile medicale profilactice prin care se  asigura  supravegherea sanatatii lucratorilor din cadrul 
CJP Bacau sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea 
activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca confom Fiselor din 
Anexa la HG 355/2007, cuprinse in Anexa nr. 1. 
Servicii medicale de medicina muncii constand in: 

- intocmirea si completarea dosarului medical al fiecarui lucrator dupa efectuarea 
examenelor medicale; 

- eliberarea fisei de aptitudini in munca pentru fiecare lucrator (ca urmare a examenului 
medical la angajare/ la numirea in functia publica, precum si ca urmare a examenului 
medical periodic); 

- efectuarea monitorizarii starii de sanatate a unui numar total de 77 salariati, prin control 
medical periodic si elaborarea unui raport medical de activitate la sfarsitul examinarilor; 

- semnalarea cazului de boala profesionala, conform metodologiei aprobate de catre 
Ministerul Muncii; 

- evaluarea conditiilor de munca a salariatelor care se incadreaza in prevederile OUG nr. 
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile 
aduse de catre LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 
noiembrie 2005; LEGEA nr. 154 din 18 iunie 2015; 

- avizarea concediilor medicale ale lucratorilor, in conditiile OUG 158/2005 privind concediile 
şi indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare 
si a Ordinului 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale 
de sanatate. 
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G. Examenul medical la angajarea in munca: 
Examenul medical la angajarea in munca se va face pentru: 

- Lucratorii care urmeaza a fi angajati cu raport de serviciu pe perioada determinata sau 
nedeterminata; 

- Lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte 
activitati; 

- Lucratorii care isi schimba functia sau profesia. 
- Examenul medical la angajarea in munca se face intotdeauna la solicitarea angajatorului si 

nu a viitorului angajat. 
Examenul medical la angajarea in munca consta in: 
a) Anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul clinic general, conform modelului 
dosarului medical; 
b) Examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in anexa nr. 1 la 
HG 355/2007 actualizata 
 
H. Examenul  medical  de adaptare  in  munca - (in conformitate cu HG nr. 355/2007 art. 18): 
a) completează examenul medical la angajarea in munca, in conditiile concrete noilor locuri de 
munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile 
psihosociale in cadrul colectivului de munca); 
b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii; 
c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca si recomanda 
masuri de inlaturare a acestora. 
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea 
conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere 
privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora din institutie 
si din comitetul de sanatate si securitate in munca dupa caz, si colaboreaza cu organismele din 
domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
 
I. Examenul medical periodic - (in conformitate cu art. 19-22 din HG nr. 355/2007): 
Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor CJP Bacau. 
Frecvenţa examenului medical periodic este stabilita prin fisele de aptitudine. 
Examenul medical periodic cuprinde următoarele: 
a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în 
vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical 
respectiv; 
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut in anexa nr. 4 la HG 355/2007); 
c) examenele clinice si paraclinice (anexa nr. 4 la HG nr. 355/2007); 
d) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical prevazut in anexa nr. 4 la HG nr. 355/2007; 
e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine (anexa  nr. 5 la HG 355/2007) de catre 
medicul specialist de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru 
lucrator. 
f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu 
riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau 
examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1 la HG 355/2007. 
 

- Examenul medical periodic se va efectua la termenul legal, dupa un program comun stabilit 
intre angajator si prestator, la sediile angajatorului de catre personalul medical  specializat  
al prestatorului. 

- Prestatorul se va prezenta la sediile angajatorului, cu echipamente si materiale necesare 
desfasurarii in bune conditii a examenului medical, precum si cu personal de specialitate. 
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- Angajatorul va asigura prezenta personalului propriu in perioada efectuarii controlului 
medical. 

- Angajatorul va pune la dispozitia prestatorului date privind structura de personal, 
incadrarea pe locuri de munca, functii in vederea stabilirii tipurilor de examene medicale 
din cadrul examenului medical periodic. 

 
J. Examenul medical la reluarea activităţii ( în conformitate cu art. 23-25 din HG nr. 
355/2007): 
Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 
90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de 
la reluarea activitatii. 
Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri: 
a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei avute anterior sau noii 
profesii/functii la locul de munca respectiv; 
b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau 
functiei, daca este cazul; 
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a 
capacitatii sale de munca. 
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori 
de cate ori il considera necesar, in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul 
a absentat din producţie. 
 
K. Promovarea sanatatii la locul de munca: 
Promovarea sanatatii la locul  de  munca  reprezinta  supravegherea  activa a sanatatii lucratorilor 
in raport cu caracteristicile locului de munca si, in mod particular, cu factorii de risc profesionali. 
Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi 
si va prezenta angajatorului un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de 
sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de 
munca. 
 
L. Supravegherea speciala (in conformitate cu HG nr. 355/2007 art 8 alin 1’1): 
Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de 
medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in 
urmatoarele categorii: persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniţi, femei gravide, persoane cu 
handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, 
persoane in evidenta cu boli cronice. 
 
M. Atributiile partilor sunt: 
Serviciile medicale vor fi furnizate de catre personal medical specializat, acreditat si autorizat 
conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterioare si care se regaseste in evidentele Directiei de Sanatate Publica Bacau. 
 
Atributiile prestatorului: 

- Sa asigure  auditarea  securitatii  si  sanatatii  in  munca  la  nivelul institutiei, ori de cate 
ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate. Auditarea 
presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor 
normative in vigoare; 

- Sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de  munca, in scopul 
prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; 
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- Sa participle si sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta 
corespunde cerintelor de securitate si sanatate; 

- Sa tina evidenta stricta a salariatilor in paralel cu beneficiarul; 
- Sa prezinte conducerii beneficiarului raportul medical privind starea de sanatate a 

lucratorilor din Casa de Pensii Bacau; 
- Sa urmareasca fisele de aptitudini care au mentiunea "apt conditionat" in vederea asigurarii 

unor conditii de munca corespunzatoare recomandarilor medicale; 
- Sa respecte programarea stabilita de comun acord cu beneficiarul; 
- Sa se incadreze in perioada de derulare a contractului ; 
- Sa comunice in mod direct beneficiarului rezultatele examinarilor cu mentionarea 

problemelor de sanatate depistate; 
- Sa predea beneficiarului Fisa de aptitudini a fiecarui angajat si sa pastreze in bune conditii 

dosarele medicale individuale ale angajatilor; 
- Sa participe la intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca; 
- Asigurarea unei persoane permanente de legătura cu instituţia; 
- Asigurarea instruirii unui număr de lucratori, stabilit de beneficiar, in domeniul acordarii 

primului ajutor, conform legislatiei in vigoare; 
- Sa-si asume responsabilitatea serviciilor medicale prestate; 
- Sa prezinte rezultatele analizelor, personal salariatului care solicită rezultatele; 
- Sa semnaleze suspiciunea de boala profesionala sau legata de profesie, depistata cu prilejul 

prestatiilor medicale; 
- Sa presteze serviciile de medicina muncii in conformitate cu legislaţia in vigoare, care 

reglementeaza această activitate. 
 
Angajatorul se obliga la: 

- Angajarea personalului numai dupa un examen medical prealabil cu confirmare scrisa a 
medicului de medicina muncii, ca locul de munca nu este contraindicat din punct de vedere 
medical viitorului angajat; 

- Programarea cu acordul personalului medical a examenului medical periodic a angajatilor, 
potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si urmarirea efectuarii integrale 
a acestuia; 

- Respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale; 
- Angajatorul nu va interveni prin niciun mijloc in influentarea activitatii medicale, 

continutului acesteia, concluziilor si a masurilor medicale stabilite. 
 
N. Alte cerinte: 
Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea si a altor examene clinice si paraclinice 
suplimentare odata cu identificarea unor factori nocivi profesionali; 
Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 
unei terte parti, fara sa obtina in prealabil acordul scris al beneficiarului. 
 
Servicii medicale de medicina muncii constand in: 

- intocmirea si completarea dosarului medical al fiecarui lucrator dupa efectuarea 
examenelor medicale; 

- eliberarea fisei de aptitudini in munca pentru fiecare lucrator (ca urmare a examenului 
medical la angajare/ la numirea in functia publica, precum si ca urmare a examenului 
medical periodic); 

- efectuarea monitorizarii starii de sanatate a unui numar total de 77 salariati, prin control 
medical periodic si elaborarea unui raport medical de activitate la sfarsitul examinarilor; 
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- semnalarea cazului de boala profesionala, conform metodologiei aprobate de catre 
Ministerul Muncii ;   

- evaluarea conditiilor de munca a salariatelor care se incadreaza in prevederile OUG privind 
protectia maternitatii nr. 96/2003;  

- avizarea concediilor medicale ale lucratorilor, in conditiile OUG 158/2005 si a Ordinului 
15/2018; 

 
O. Propunerea financiara 
Oferta financiara (formular 1): trebuie sa cuprinda pretul pentru fiecare examen medical in parte, 
pentru fiecare functie, conform caietului de sarcini, distinct pentru toate tipurile de examinari. 
Pentru a fi acceptata, oferta trebuie sa contina tarife pentru intreaga gama de investigatii medicale 
prezentate in Anexa 1 - centralizatorul de preturi (exprimate in lei/investigatie) precum si valoarea 
totala a investigatiilor. Valoarea contractului va fi data de insumarea valorilor tuturor examenelor/ 
investigatiilor medicale prestate, pentru fiecare din categoriile de lucratori ai achizitorului, 
conform centralizatorului de preturi, anexa la formularul de oferta. 
Neofertarea unei 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. 
 
P. Atribuirea contractului 
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica ce are ca obiect prestarea serviciilor de 
medicina muncii este "pretul cel mai scazut". 
Plata serviciilor se va face in baza facturii fiscale emise de catre prestator (pentru serviciile 
medicale efectiv prestate) in perioada valabilitatii contractului si depusa la sediul CJP Bacau. 
Factura fiscala va fi insotita de Raportul de activitate si fisele de aptitudine pentru fiecare salariat 
in parte. Plata se va face cu OP in contul de trezorerie in maxim 60 de zile calendaristice de la 
data primirii facturii, conform art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea 
intarzierii in executarea obligatiilor de plata. 
 
    
            

Silviu  OPRISAN 
Comp.  ACHIZITII 
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Anexa nr. 1 

Fişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual 
    Examen medical la angajare: 
    - examen clinic general 
    - testarea acuităţii vizuale 
    Examen medical periodic: 
    - examen clinic general - anual 
    - testarea acuităţii vizuale - anual 
    Contraindicaţii: 
    - scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie 
optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi) 
    - glaucom cu unghi închis neoperat 
    - glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat) 
    - disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor 
    - tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul 
neperceperii culorilor 
    - retinopatie pigmentară 
    - orice afecţiune oculară acută până la vindecare 
 
Fişa 137. Personal sanitar superior şi mediu 
    Examen medical la angajare: 
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor) 
    - examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului 
de muncă 
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii 
    - Ag HBs sau după caz Ac anti HBs 
    - Ac anti HCV 
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii 
    Examen medical periodic: 
    - examen clinic general - anual 
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii 
    - Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul 
expunerii accidentale la produse biologice) 
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la 
produse biologice) 
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la 
produse biologice) 
    Contraindicaţii: 
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice 
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive 
    - boli infectocontagioase în evoluţie 
    - psihoze 
 
 
Fişa 139. Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa 
politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de 
activitate) 
    Examen medical la angajare: 
    - examen clinic general 
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    - examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate) 
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii 
    Examen medical periodic: 
    - examen clinic general - anual 
    - examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - din 2 în 2 ani 
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii 
    Contraindicaţii: 
    - psihoze 
 
    Fişa 140. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport 
intrauzinal şi/sau maşina instituţiei 
    Examen medical la angajare: 
    - examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic) 
    - examen psihologic 
    - testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică 
    - probe vestibulare, probe de echilibru 
    - audiogramă 
    - ECG 
    - glicemie 
    Examen medical periodic: 
    - examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism 
cronic) 
    - examen psihologic 
    - testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică - anual 
    - probe vestibulare, probe de echilibru - anual  
    - audiogramă - anual 
    - ECG - anual 
    - glicemie - anual 
    Contraindicaţii: 
    - tulburări psihice de orice natură 
    - scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecţie 
    - hemeralopie 
    - surditate bilaterală 
    - epilepsie 
    - diabet zaharat decompensat 
    - etilism cronic 
    - tulburări neurologice severe 
    - afecţiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficienţă 
cardiacă, bloc complet de ramură stângă) 
 

    Alina IFTODE 
Director executiv 

       Marina ARVA 
          Director exec. adj. ec. 

 

 Silviu  OPRISAN 
 Comp.  ACHIZITII 
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Formularul  1 
Operator Economic 

.......................... 
(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul, ....................................................................reprezentant/împuternicit al 
............................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură  de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, respectiv: 

(1) nu s-a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de mine, sau nu am luat 
cunoştinţă în orice alt mod că am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

    a) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    b) nu am participat la infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni assimilate 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 am fost condamnat; 

    c) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    d) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    e) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

 f) nu am participat la 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 am fost condamnat; 
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 g) nu am participat la actiuni de fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) De asemenea, declar ca nu exista persoana condamnată printr-o hotărâre definitiva care sa fie membru 
al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau care are putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

Semnătura reprezentantului ofertantului  

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

Numele  şi prenumele semnatarului                        
.................................................... 

Capacitate de semnătura         .................................................... 

Data                        .................................................... 

 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 
reprezentantul său legal. 
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Formularul  2 

Operator Economic 

.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

Subsemnatul, ........................................................... reprezentant/împuternicit al 
............................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect 
.......................................................................................cod CPV ………………………….., 
organizată de Casa Judeteana de Pensii Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din 
situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am încălcat 
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru 
a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrative având caracter definitiv şi 
obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 
ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ................................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului                         .................................................... 

Capacitate de semnătură         

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

Data                        

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

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 
reprezentantul sau legal. 
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Formularul  3 

Operator Economic 

.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

Subsemnatul, ................................................................... reprezentant/împuternicit al 
......................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect 
..................................................cod CPV …………………….., organizată de Casa Judeteana de Pensii 
Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau înîncetarea 
activităţii; 

c)  nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 
său în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea mea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 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 sancţiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu nu sunt în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 
atribuire sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către mine. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 
ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ». 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ................................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului                         .................................................... 

Capacitate de semnătură         

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

Data                        

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

 

 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 

reprezentantul sau legal. 
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Formular 4 

 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII 

 ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

 Subsemnatul............................................................, reprezentant împuternicit al 
......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii 
contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………(se precizează 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

                  
           Operator economic,    
                       ………… ……………….                         
                      (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 
contractului 

 

 

Codul 
CPV 

 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 
furnizorului*) 

 

Preţul total al 
contractului  

 

Procent  
îndeplinit de 

furnizor 

% 

 

Cantitatea 
(U.M.) 

 

Perioada de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

         

         

         

 

Operator economic, 

                                     ............................... 
                 (semnatura autorizată) 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a livrării 
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Formular 5 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 _ 
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
 _ 
|_| contractant asociat 
 _ 
|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
------------  
 
 
 
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, 
prin prezentarea contractului respectiv. 
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Formularul  6 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ  

 

Examinând documentatia cuprinsa in caietul de sarcini, subsemnatul…………………….………………………………, 

reprezentant al ofertantului ...........................................................(denumirea/numele ofertantului), ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestam “Servicii de 

medicina muncii” pentru C.J.P. Bacau in suma de ....................... lei,  (suma în litere şi în cifre), plătibil în 

RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii, dupa caz.  

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam Servicii 
de medicina muncii pentru C.J.P. Bacau, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, 
iar prestarea serviciului se va efectua in termen de ____ zile de la data transmiterii comenzii de catre 
autoritatea contractanta. 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            ........................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului              .................................................... 

Capacitate de semnătură               .................................................... 

Data                            ...................................................... 
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Anexa la Formularul de oferta 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire serviciu Descriere specificatii cantitate Pret fara 
TVA lei 

Valoare 
fara TVA lei 

1      

2      

3      

4      

 TOTAL valoare fara TVA     

 TOTAL valoare cu TVA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            ........................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 

Capacitate de semnătură               
.................................................... 

Data                            
...................................................... 
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