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CAIET DE SARCINI 

privind achiziția de servicii medicale de medicina muncii 

 

 

I. Obiectul contractului de achiziție: „Servicii medicale de medicina muncii” Cod CPV 

85147000-1  

 

II. Cerințe tehnice:  

Propunerea tehnică a ofertantului va trebui să asigure respectarea următoarelor prevederi 

legale: 

-HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor ,  

-Legea 53/2003-Codul Muncii, TitluV.cap.3.Protectia salariatilor prin servicii medicale 

-Legea 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, 

-Hotărârea nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor,  

-HG nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 

-HG nr 1028/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, 

-HG nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor ,  

-Ordonanța de Urgență nr.96/2003 privind protecția maternității, 

 

Personalul Primariei Municipiului Onesti , conform adresei Serv. Resurse Umane ,relatii cu 

publicul nr.65700/10.11.2021  este constituit dintr-un număr de 246  salariați ( demnitari , 

functionari publici de conducere și execuție, personal contractual) , 80 posturi vacante 

(preconizari angajari ), deci  se estimeaza un numar maxim de  326  de lucratori, care vor 

beneficia de servicii medicale de Medicina Muncii in 2022. 

 

Serviciile medicale ce urmează a fi achiziționate trebuie să asigure realizarea unitară și 

completă a serviciilor medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății 

lucrătorilor în conformitate cu prevederile art.19-22 din Hotărârea Guvernului nr.355/2007 

privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare și 

anume:  

1) Servicii medicale de Medicina Muncii (conform prevederilor legislative) constând în:  

- întocmirea și completarea dosarului medical al fiecărui salariat;  

- eliberarea fișei de aptitudine în muncă pentru fiecare salariat;  

- efectuarea monitorizării stării de sănătate a unui număr estimat de  max. 326 salariați prin 

control medical periodic și elaborarea unui raport medical de activitate la sfârșitul 

examinărilor;  

- comunicarea către Direcția de Sănătate Publică a morbidității cu incapacitatea temporară de 

muncă;  



- semnalarea cazului de boală profesională,boala legata de profesie,accident de munca sau 

boala cronica ( conform HG 355/2007 art.24,25,29) si a metodologiei aprobate de Ministerul 

Sănătății;  

- evaluarea condițiilor de muncă a salariatelor care se încadrează în prevederile Ordonanței de 

Urgență nr.96/2003 privind protecția maternității.  

-intocmirea  Raportului de risc maternal  (conform OUG 96/2003 art.5 alin 1 si 2 si art.2 lit.e 

din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003 privind protectia 

maternitatii la locul de munca, aprobate prin HG  nr.537/2004) 

-examinari , teste de laborator si diagnostic necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare 

a capacitatii de munca datorat unor afectiuni cronice sau acute a angajatilor (conform HG 

355/2007 art.24) 

- consultanţă în domeniul muncii şi al condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă, la solicitarea 

Primariei Municipiului Onesti; 

- participarea  la sedintele Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca , unde este membru 

de drept si  prezenta  rapoarte scrise Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca cu privire 

la situatia stării de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscuri 

profesionale( in conformitate cu Legea  nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicină a muncii  art.15 , HG 1425/2006 art.58, si HG nr. 355/2007 art.29 

.alin.2 

-organizează primul ajutor şi tratamentul de urgenţă şi instruieşte angajaţii cu privire la 

aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă ( Legea  nr. 

418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii  art.10);  

-curs de  demonstractii practice de  acordare a primului ajutor , utilizarea trusei de prim ajutor 

din dotare (in conformitate cu Ordinul nr.427/2002- Ministerul Sanatatii si Familiei); 

-consiliere pe probleme de sanatate. 

 

2)Examine medicale constând în:  

- examenul medical la angajarea în muncă;  

-control medical periodic( examen clinic general cu interpretarea rezultatelor examenelor 

paraclinice si eliberare fisei de aptitudini);  

- examenul medical de adaptare în muncă;  

- examenul medical la reluarea activității;  

- consultanță în domeniul muncii și al condițiilor de igienă și sănătate în muncă, la solicitarea  

Primariei Municipiului Onesti. 

 

Examenul medical la angajarea în muncă:  

1. Stabileşte:  

- aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă 

pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:       

 a)compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul 

examinării şi viitorul loc de muncă;  

b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi 

lucrători de la acelaşi loc de muncă;  

c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea 

produselor realizate sau a serviciilor prestate;  

d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei `căreia îi asigură servicii;  

2. Constă în:  

a) anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform 

modelului dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr.355/2007 privind 

supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;  

b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în Anexa 

nr. 1 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și 

completările ulterioare.  

În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina 

muncii poate face propuneri pentru:  



a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la 

starea de sănătate a lucrătorului, pentru lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt 

detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;  

b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;  

c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane 

care necesită o supraveghere medicală deosebită.  

Concluzia finală se completează în fişa de aptitudine (Anexa nr.5 la H.G. nr.355/2007 privind 

supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare), completată în 

două exemplare: unul pentru angajator şi unul pentru lucrător.  

Examenul medical la angajarea în muncă va include un număr de aproximativ  max.80 de 

angajaţi.  

 

Controlul medical periodic  

1. Constă în:  

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru 

profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de 

aptitudine;  

b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de 

muncă cu expunere la factori de risc profesional;  

c) diagnosticarea bolilor profesionale;  

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;  

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi 

loc de muncă;  

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor 

sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.  

2. Cuprinde:  

a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul 

medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul 

examenului medical respectiv;  

b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la Hotărârea 

Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu 

modificările și completările ulterioare, cât şi examenului indicat de către medicul specialist 

de medicina muncii; d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în Anexa nr. 4 la 

Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în 

Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

cu modificările și completările ulterioare, de către medicul specialist de medicina muncii, în 

două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.  

3.Scopuri:  

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru 

profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea și s-a eliberat fișa de 

aptitudine;  

b) depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de 

muncă cu expunere la factori de risc profesional;  

c) diagnosticarea bolilor profesionale;  

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;  

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același 

loc de muncă;  

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea instituției, pentru calitatea 

produselor sau pentru populația cu care lucrătorul vine în contact prin natura activității sale.  

Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor angajaților . 



Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului 

prevăzut în Anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului 355/2007 și poate fi modificată numai la 

propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.  

 

Examenul medical de adaptare în muncă  

1. – se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la 

angajare şi are următoarele scopuri:  

a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri 

de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, 

relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă);  

b) ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii;  

c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi 

recomandă măsuri de înlăturare a acestora.  

 

Examenul medical la reluarea activității  

1. Se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive 

medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii 

şi are ca scop:  

a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau 

noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv;  

b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei 

sau funcţiei, dacă este cazul;  

c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a 

capacităţii sale de muncă.  

Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii 

ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care 

lucrătorul a absentat din instituție.  

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:  
 

▪ Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea examinărilor clinice și paraclinice prevăzute 

de legislația în vigoare pentru examenul medical periodic, categoriilor de personal angajate la 

Primaria Municipiului Onesti.  

Investigațiile medicale și examinările clinice se efectuează în vederea evaluării stării de 

sănătate a personalului angajat, fie la sediul achizitorului, fie la sediul prestatorului, precizare 

care se va regăsi în oferta tehnică a participanților la procedură dupa cum urmeaza: 

 

Prestatorul se obligă să asigure următoarele investigații obligatorii, stabilite conform 

dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 

Necesarul de investigatii clinice se va face conform Fiselor  privind serviciile medicale 

profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională din Anexa 1 la  HG 355/2007 

privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Numărul estimat de persoane care vor efectua investigațiile solicitate este de  maxim 326 

lucratori.  

 

  

Nr. lucratori  FIŞE privind serviciile medicale 

profilactice detaliate în funcţie de 

expunerea profesională   

Observatii 

276 

 

Fişa 139 Demnitari, Functionari  

publici de conducere ,  



 

 

 

 

 

 

 

functionari publici  de 

executie, 

Personal contractual  

 

80 preconizari angajari 

conform adresei Serv. 

RURP 

nr.65700/10.11.2021 

10 Fişa 140  

 

conducatori auto ; conduc 

masina institutiei 

16 Fisa 144  politisti locali;  paznici 

5 Fisa 67/73 -muncitori calificati  cu 

atributii in deservirea 

centralelor 

 

12  Fişa 134 /135  8 lucratori de la  baze 

sportive municipale ;  

4 muncitori necalificati 

(sector brinzeturi piata) 

7 Fişa 123 muncitori calificati         

si cu sarcini ocazionale  

de lucru la inaltime, (3 

DCT; 2  DAP; 2 adm.) 

 

 

IV. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:  
 

Prestatorul se obligă să asigure următoarele investigații obligatorii, stabilite conform 

dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

cu modificările și completările ulterioare.  

- Prestatorul trebuie sa aiba  punct de lucru in Municipiul Onesti sau colaborare cu un cabinet 

de Medicina Muncii de pe raza municipiului.  

-Prestatorul se obligă ca, în termen 10 zile de la finalizarea controlului medical periodic, să : 

elibereze Fisele de Aptitudini pentru fiecare salariat in parte, examenul se  considera executat 

si bun de plata la emiterea Fisei de aptitudini si sa întocmească un Raport privind starea de 

sănătate a personalului Primariei Municipiului Onesti, pe care îl transmite în scris si 

electronic  împreună cu un set de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi 

securităţii în muncă a angajaţilor. 

Raportul privind starea de sănătate va fi prezentat de către medicul de medicina muncii şi în 

cadrul şedinţei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă a achizitorului. 

-Medicul specialist de medicina muncii, pe baza constatărilor făcute, poate cere completarea 

examenelor medicale de specialitate în funcţie de starea de sănătate a persoanei examinate. 

- Medicul de medicina muncii evalueaza conditiile de munca a salariatelor care se incadreaza 

in prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă  si  intocmeste  Rapoarte de risc maternal , acolo unde este cazul. 

- Medicul de medicina muncii  are obligatia de a organiza   demonstractii practice de  

acordare a primului ajutor la locul de munca, utilizarea trusei de prim ajutor din dotare . 

 -Facturile detaliate cu tipurile de investigatii  se vor intocmi separat pe coduri de gestiune ale 

primariei si vor fi insotite de un tabel nominal al salariatilor care au beneficiat de serviciile 

medicale. Prețurile consultațiilor și investigațiilor vor fi calculate  functie de investigatiile 

facute  pentru fiecare salariat  in parte care a efectuat examenul medical.  

-Numarul de salariati poate sa difere de cel specificat  in Caietul  de sarcini,  la data  

intocmirii (  functie de angajari/demisii,  concedii medicale prelungite, concedii fara plata.) 

 



▪ Municipiului Onesti  va încheia un contract  de servicii medicale , valabil de la data 

semnarii de ambele parti, fara a depasi  data de 31.12.2022. 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                            Compartiment SSM, PSI si PC 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


