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Aprobat 
Birta Antal 

director general 

Necesități minime obligatorii 

pentru achiziţia de servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă și în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 

 

 
I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE  

 
Obiectul achiziţiei îl reprezintă atribuirea unui contract de servicii pentru îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul 
situațiilor de urgență la nivelul Consiliului Județean Harghita, unui operator economic 
autorizat ce activează în domeniu. 
 
III. VALOAREA ESTIMATĂ  

Valoarea estimată a achiziției este de 22.000 lei, fără TVA. 
 
IV. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
 

IV.1. În domeniul securității și sănătății în muncă Prestatorul se obligă să facă: 
IV.1.1. Evaluarea/revizuirea evaluării riscurilor pentru fiecare componentă a 

sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de 
muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de 
muncă/posturi de lucru; 

IV.1.2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de 
prevenire şi protecţie; 

IV.1.3. Elaborarea tematicilor de instruire, a instrucţiunilor proprii pentru 
completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 
muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituției, 
precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora 
în instituție numai după ce au fost aprobate de către angajator; 

IV.1.4. Propuneri de atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se 
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consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 
IV.1.5. Instruirea introductiv generală SSM și verificarea însușirii cunoștințelor 

pe bază de teste scrise 
IV.1.6. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, 
precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

IV.1.7. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de 
informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 

IV.1.8. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, 
a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în 
instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării 
de către lucrători a informaţiilor primite; 

IV.1.9. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituției; 
IV.1.10. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate 

în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime 
pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

IV.1.11. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de 
medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic 
periodic; 

IV.1.12. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în 
scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor 
propuse pentru remedierea acestora; 

IV.1.13. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru 
posturile de lucru din instituție şi întocmirea necesarului de dotare a 
lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; 

IV.1.14. Cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 
108-177 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobată prin H.G. nr. 1425/2006, modificată și completată prin H.G. nr. 
955/2010; 

IV.1.15. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de 
lucrătorii din instituție 

IV.1.16. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, 
cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

IV.1.17. Colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării 
supravegherii sănătății salariaților; 

IV.1.18. Cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 
108-177 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobată prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

IV.1.19. Cercetarea, întocmirea dosarului și a procesului verbal de cercetare și 
a formularului de înregistrare a accidentelor de muncă și a incidentelor 
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periculoase; 
IV.1.20. Raportarea privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în 

conformitate cu prevederile art. 12 din Lege; 
IV.1.21. Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control și al cercetării evenimentelor la termenele impuse prin 
procesele verbale; 

IV.1.22. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la 
încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la 
cele încheiate cu angajatori străini; 

IV.1.23. Alte activități necesare specifice asigurării securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă;  

IV.1.24. Întocmirea documentației solicitate se va face  în termen de 30 de zile 
de la data semnării contractului  

IV.2. În domeniul situațiilor de urgență Prestatorul se obligă să asigure/efectueze: 
IV.2.1. Stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei 

instructajelor în funcţie de specificul activităţii instituţiei şi de 
periodicitatea instructajelor; 

IV.2.2. Elaborarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, 
organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor, şi difuzarea acestora 
în instituție numai după ce au fost aprobate de către angajator; 

IV.2.3. Asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru 
realizarea activităţii. 

IV.2.4. Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza unor materiale 
scrise (proceduri) întocmite de persoanele Prestatorului şi aprobate de 
către conducătorul instituţiei; 

IV.2.5. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor de 
prevenire și stingere a incendiilor, a instrucţiunilor proprii, precum şi a 
atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul situațiilor de 
urgență stabilite prin fişa postului 
 

 
V. CERINȚE TECHNICE OBLIGATORII 

V.1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul securității și sănătății în muncă 
Prestatorul trebuie să fie o persoană fizică sau persoană juridică autorizată care 
să deţină următoarele certificări: 

V.1.1. Certificat constatator al societății eliberat de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului pentru activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 

V.1.2. Certificat de abilitare eliberat de Comisia de abilitare a serviciilor externe 
de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic 
de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

V.1.3. Dovada experienței în domeniul securității și sănătății în muncă. 

V.2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă personalul 
Prestatorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
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V.2.1. Să fie bine pregătit profesional; 
V.2.2. Să cunoască problematica specifică domeniului managementului 

situaţiilor de urgență; 
V.2.3. Să posede calităţi psihopedagogie şi atestatele prevăzute de lege. 

Notă: Fișele individuale de instructaje SSM și PSI se vor asigura de către Achizitor și vor 
fi puse la dispoziția Prestatorului. 

VI. SITUATIA ACTUALA 

Nr. estimat de angajați pentru care se efectuează instructajul periodic pe linie PSI, pe 
perioada contractuală este de 310 angajați. 

Nr. estimat de angajați pentru care se efectuează instructajul periodic pe linie SSM, pe 
perioada contractuală este de 225 angajați după cum urmează: 

Personal cu activitate de birou (o dată la 12 luni) - 128 angajați; 
Personal cu activitate de birou care în timpul 
activității conduce mașina instituției (o dată la 6 luni) - 85 angajați; 
Șofer (o dată la 6 luni) - 6 angajați; 
Fochist (o dată la 6 luni) - 4 angajați; 
Lăcătuş (o dată la 6 luni) - 1 angajat; 
Electrician (o dată la 6 luni) - 1 angajat; 
Tâmplar (o dată la 6 luni) - 1 angajat; 
Îngrijitor (o dată la 12 luni) - 4 angajați; 

 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. 

 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 

 

 

 Întocmit, 
 Bodó Emőke 
 consilier 

 

Miercurea-Ciuc, 14 iunie 2022 
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