
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECȚIA DE   ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV 

Str.Panselelor nr. 23, Braşov, cod poștal 500419 

Tel.: +40-0368-469995, +40-368-465415, +40-368-464081, Fax: 0368-464083 

www.dasbv.ro, dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.10326 

Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare                                     Ind. dos.: 3B 

                                                                                                 Nr. înregistrare: 43273/10.05.2021 

                                  

CAIET DE SARCINI 

 

 

Cap.I. Obiectul 

      Art.1. Achiziția directă va avea loc pentru selectarea unui contractant, persoană juridică, 

care să presteze servicii de medicina muncii pentru angajații Direcției de Asistență Socială 

Brașov. 

Cap.II. Scopul contractului 

      Art.2. Firma contractantă trebuie să asigure prestarea de servicii de medicina muncii 

necesare pentru supravegherea sănătății angajaților Direcției de Asistență Socială Brașov. 

Cap.III. Obligaţiile firmei. Condiţii obligatorii 

Art.3. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de medicina muncii cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, cu respectarea prevederilor Legii nr.418/2004  

privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform cărora: 

” Art.6 ,,Medicul specialist de medicină a muncii este principalul consilier al 

angajatorului şi al reprezentanților angajaților în probleme de promovare a sănătății în muncă 

şi în îmbunatățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă”. 

Art.7 ,,Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc şi participă la acțiunile 

de evaluare a acestora prin următoarele acțiuni principale: 

   a) recomandă investigațiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor 

profesionale şi/sau al celor legate de profesie; 

   b) stabilește diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie; 

   c) colaborează cu specialiști din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor 

profesionale”. 

Art.8 ,,Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea angajaților pe baza 

prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaților, respectând 

principiile de etică, astfel: 

   a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la 

reluarea muncii şi la încetarea activității profesionale în respectivul loc de muncă; 

   b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a efectelor biologice 

consecutive expunerii, după o prealabila selecție a celor mai adecvate teste, pe baza 

parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive; 

  c) ține evidența şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi 

supraveghează bolile cronice în relație cu muncă; 

   d) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul 

Sănătății; 

   e) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul 

Sănătății; 

   f) stabilește aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale”. 
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Art.9 ,,Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea stării de sănătate a 

angajaților, concordant cu particularitățile expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul 

de medicină a muncii: 

   a) participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie; 

   b) vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere”. 

Art.10 ,,Medicul de medicină a muncii organizează primul ajutor şi tratamentul de 

urgență şi instruiește angajații cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor şi 

a procedurilor de urgenţă, dacă are competența în acest sens”. 

Art.11 ,,Medicul de medicină a muncii face recomandări privind organizarea muncii, 

amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor 

folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de 

capacitatea şi aptitudinile angajatilor de a le executa”. 

Art.12 ,,În cadrul comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicul de medicină a 

muncii participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă, prin următoarele 

acţiuni: 

   a) consiliază reprezentanţii angajatorului şi ai angajaţilor asupra programelor de sănătate 

şi securitate în muncă; 

   b) recomandă consultarea sistematică cu reprezentanţii angajaţilor în probleme de 

medicina şi sociologie a muncii; 

   c) consiliază asupra modului de alegere şi definire a programelor de sănătate, securitate 

şi de mediu, care se vor realiza de către angajator; 

   d) coordonează discuţiile privind sănătatea în muncă astfel încât să conducă la un acord 

de opinii între angajator şi reprezentanţii angajaţilor; 

   e) consiliază asupra mijloacelor de monitorizare şi de evaluare a programelor de sănătate 

adaptate la locul de muncă”. 

Art.13 ,,Medicul de medicină a muncii evaluează aptitudinea pentru muncă în relaţie cu 

starea de sănătate şi promovează adaptarea muncii la posibilităţile angajaţilor, asigurând: 

   a) evaluarea handicapului în relaţie cu munca; 

   b) managementul clinic în procesul de recuperare a capacităţii de muncă; 

   c) aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare; 

   d) colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu 

probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor 

interumane de la locul de muncă; 

   e) măsurile adecvate privind sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor cu probleme 

speciale legate de utilizarea de droguri şi consumul de alcool; 

   f) consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare; 

   g) consilierea cu privire la menţinerea în muncă a angajaţilor vârstnici şi a celor cu 

dizabilităţi; 

   h) promovarea capacităţii de muncă, a sănătăţii, îndemânării şi antrenamentului în 

relaţie cu cerinţele muncii”. 

Art.14 ,,Medicul de medicină a muncii consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări 

a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: 

femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap”. 

Art.15 ,,Medicul de medicină a muncii întocmeşte rapoarte cât mai precise şi mai 

complete către angajator, angajaţi şi autorităţile competente, conform legii”. 

Art.17 ,,Medicul de medicină a muncii asigură managementul serviciilor medicale de 

medicină a muncii, astfel: 

   a) evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă; 

   b) evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate 

în muncă; 



   c) păstrează datele medicale ale serviciului sub stricta confidenţialitate; 

   d) concepe un program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină 

a muncii şi de sănătate şi securitate în muncă”. 

Art.18 ,,Activitatea medicului de medicină a muncii în cadrul unui serviciu medical de 

medicina a muncii include urmatoarele aspecte: 

   a) conducerea echipei; 

   b) recomandări asupra implicării altor specialişti în evaluarea riscurilor; 

   c) coordonarea supravegherii stării de sănătate şi a monitorizarii biologice în relaţie cu 

mediul de muncă şi alti factori de risc evaluaţi; 

   d) promovarea activităţii stiinţifice multidisciplinare pe baza datelor colectate cu privire 

la expunerea la factori de risc profesionali”. 

Art.29 ,,Medicul de medicina a muncii colaborează cu angajatorul, reprezentanţii 

angajaţilor şi comitetul de sănătate şi securitate în muncă, al cărui membru de drept este, în 

toate cazurile în care starea de sănătate a angajatului impune schimbarea locului de muncă, a 

felului muncii ori adoptarea unor alte soluţii”. 

      Serviciile de medicina muncii ce urmează a fi prestate sunt următoarele: 

 

      1) Examenele medicale privind supravegherea sănătății lucrătorilor Direcției de Asistență 

Socială Brașov, care se efectuează cu acordul părţilor în condiţiile legii, sunt următoarele: 

- examen clinic general 

- examen psihologic 

- examen psihiatric 

- glicemie 

- ECG 

- hemogramă completă 

- examen coprobacteriologic 

- examen coproparazitologic 

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs 

- Ac anti HCV 

- Ac anti HIV 1,2 

- examen oftamologic  

- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual 

- probe vestibulare, probe de echilibru 

- audiogramă 

- spirometrie 

- alte examene şi analize medicale suplimentare, la recomandarea medicului de medicina 

muncii. 

 

      2) Examen psihologic privind expertizarea locurilor de muncă, efectuat cu acordul părților, 

care va cuprinde: 

- evaluarea solicitărilor neuropsihice 

- evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale 

- evaluarea stresului profesional la nivelul locului de muncă 

- determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală a personalului 

- determinările psihofiziologice pentru evaluarea adaptării și oboselii în muncă 

- determinări privind încărcarea executantului generată de conținutul activității muncii 

pentru locurile de muncă din cadrul instituției.  

3) Medicul de medicina muncii trebuie să elaboreze și să transmită către Direcția de 

Asistență Socială Brașov, rapoarte privind evaluările și determinările prevăzute la punctul 

2, care să cuprindă și măsurile care pot fi aplicate de către angajator. 



      4) Serviciile de medicina muncii prestate de medicul de medicină a muncii potrivit statutului 

profesional specific prevăzut de lege: 

            a) Este principalul consilier al angajatorului şi al reprezentanților angajaților în 

probleme de promovare a sănătății în muncă şi în îmbunatățirea mediului de muncă din punct 

de vedere al sănătății în muncă. 

 b) La solicitarea angajatorului participă la activități privind securitatea și sănătatea în 

muncă, organizate la sediile instituției, pentru cunoașterea specificului locurilor de muncă, în 

vederea exercitării atribuțiilor care îi revin în condițiile legii. 

c)  Identifică factorii de risc şi participă la acțiunile de evaluare a acestora prin 

următoarele  

acțiuni principale: 

- recomandă investigațiile adecvate, necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor 

profesionale şi/sau al celor legate de profesie; 

- stabilește diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie. 

d) Supraveghează sănătatea angajaților pe baza prevederilor legale şi a riscurilor 

profesionale pentru sănătatea angajaților, respectând principiile de etică, astfel: 

- asigură planificarea examenelor medicale de supraveghere a sănătății la locul de 

muncă a lucrătorilor  cu acordul angajatorului; 

- efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la 

reluarea  

activităţii;  

- efectuează examinările medicale profilactice în baza fişei de identificare a factorilor 

de risc profesional; 

- ține evidența şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi 

supraveghează bolile cronice în relație cu munca; 

- declară și înregistrează cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate 

de Ministerul Sănătății, dacă este cazul; 

- stabilește aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale; 

             - asigură transmiterea către angajator a fișelor de aptitudine după efectuarea examenelor 

medicale la angajare și a examenelor medicale periodice, în format electronic și letric.  

e) Organizează supravegherea stării de sănătate a angajaților, concordant cu 

particularitățile expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul de medicină a muncii: 

- participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie; 

- vizitează după caz locurile de muncă pe care le are în supraveghere. 

f) Participă la instruirea angajaților cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de 

prim ajutor şi a procedurilor de urgență după caz. 

g) Face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locurilor de 

muncă, utilizarea în condiții de securitate a substanțelor folosite în procesul muncii, precum şi 

repartizarea sarcinilor de muncă după caz, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaților 

de a le executa. 

h) În cadrul Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicul de medicină a 

muncii, al cărui membru de drept este, participă la stabilirea programelor de sănătate la locul 

de muncă prin următoarele acţiuni: 

- consiliază reprezentanții angajatorului şi ai angajaților asupra măsurilor care trebuie 

aplicate privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

   - consiliază asupra mijloacelor de monitorizare şi de evaluare a măsurilor aplicate 

privind sănătatea şi securitatea în muncă, adaptate la locul de muncă. 

i) Evaluează aptitudinea pentru muncă în relaţie cu starea de sănătate, consiliază 

angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului, inclusiv în 



circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de 

alăptare,  vârstnici şi persoane cu handicap, după caz. 

j) Întocmește rapoarte către angajator, angajaţi şi autorităţile competente, conform 

prevederilor legale în vigoare, în legătură cu medicina muncii. 

k) Asigură păstrarea datelor medicale sub stricta confidenţialitate, în condiţiile legii. 

l) Colaborează cu angajatorul, reprezentanții angajaților şi comitetul de sănătate şi 

securitate în muncă,  după caz, în situații în care starea de sănătate a angajatului impune 

schimbarea locului de muncă, a felului muncii ori adoptarea altor soluții. 

           m) Prezența medicului de medicina muncii este obligatorie la toate întrunirile 

Comitetului de Sănătate şi Securitate în muncă din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov. 

Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la rezilierea contractului între părți. 

Cap.IV. Prezentarea ofertei. Evaluarea ofertei  

 Art.4. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie. Prin total achiziție se 

înțelege suma tarifelor pentru serviciile de la pct. 1 și 2 (excepție: alte examene şi analize 

medicale suplimentare, la recomandarea medicului de medicina muncii, de la pct.1) de mai sus. 

Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA, pentru fiecare serviciu în parte,  şi va rămâne neschimbat 

pe parcursul derulării contractului.  

Art.5. Va fi declarată câştigătoare oferta care va avea preţul cel mai scăzut/total achiziţie. 

Art.6. Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de o listă cu alte examene şi analize medicale 

suplimentare, cu prețul fără TVA al fiecăreia dintre acestea. 

Art.7. Achiziţia se finalizează prin încheierea unui contract de achiziţie publică ce se va derula 

pe perioada mai – decembrie 2021. Direcția de Asistență Socială Brașov își rezervă dreptul de 

a prelungi contractul, prin act adițional, pentru perioada ianuarie - aprilie 2022, serviciile 

urmînd a fi prestate în funcție de existența resurselor financiare. 

Cap.V. Modul de decontare 

Art.8. Plata serviciilor prestate se va face în termen de 30 de zile de la data primirii facturii de 

către achizitor. 

 

 

 

 

 

 


