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SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea achizitiei de servicii ce are ca
obiect "servicii medicale de medicina muncii".

Valoarea estimata a achizitiei: 150.000 lei, fara TVA.

Modul de finalizare a selectiei de oferte: contract.

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere
următoarele precizări:

• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute
in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• Pentru a demonstra experienta similara, ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii 3
ani, a maxim 3 contracte cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza cu o valoare
cum ulata de 150.000 lei, fara TVA. Ofertantul va anexa copia contractelor prezentate ca
experienta similara si va prezenta certificare de buna executie: recomandare din partea
beneficiarilor contractelor prezentate ca experienta similara.
Ofertantul va putea prezenta si alte documente pe care le considera edificatoare in sustinerea

si dovedirea experientei similare.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţJle contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.

Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
in plic sigilat, până la data de 07.08.2015, ora 14.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "servicii de medicina muncii".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract de
angajare Între societăţile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2236 sau pe
adresa de email agripina.tircavu@conpet.ro;ioana.radu@conpet.ro.

Anexăm prezentei următoarele:
proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Director Departament MGT
Achizitii/ar si Investitii/ar
Ing. Radu ALBU

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu

Serviciul Achizitii
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. S-CA din-- ------
Intre
PARTILE CONTRACTANTE

CONPET S.A. PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, jud. Prahova, telefon 0244/401330,
fax 0244/516451, 402304, Înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J29/6/1991, cod fiscal RO
1350020, capital social subscris şi vărsat: 28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570
0001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Ploieşti, reprezentată prin ing.Liviu lIasi -
Director General şi ec. Sanda Toader- Director Financiar, În calitate de BENEFICIAR

şi
________ , cu sediul in , str~ , nr. .,

jud. ,. telefon , fax ,' cod de inregistrare fiscala RO
________ , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul .,avand cod
IBAN deschis la ,. reprezentata prin
______ - Director si - Director Economic, in calitate de
PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale de medicina muncii constand in:

control medical periodic, examen medical la angajare in munca, control medical de adaptare in
munca, examen medical la reluarea activitatii, examen medical periodic pentru personalul cu
responsabilitati in siguranta circulatiei rutiere si feroviare; examen psihologic al personalului cu
responsabilitati in siguranta ciruclatiei rutiere si feroviare, supravegherea speciala si promovarea
sanatatii, in conformitate cu preved~rile din Caietul de Sarcini - Anexa nr. 1 si cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea estimată a contractului este de Iei, fără TVA. Beneficiarul se

obligă să plătească prestatorului preţurile unitare prezentate În Anexa nr. 2 (anexa la formularul de
oferta) la prezentul contract.

3.2. Preţurile unitare sunt ferme, pe toata perioada de derulare a contractului.
3.3. In cazul in care beneficiarul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 3.1, prestatorul

nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.
3.4. Valoarea contractului poate fi suplimentata in limitele legale.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării acestuia de către părţile

contractante .
4.2. Contractul intră În vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
4.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, conform mentiunilor din caietul de sarcini,

care fac obiectul prezentului contract, În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării scrise de către beneficiar.

4.4. Contractul se poate prelungi pe o perioada de 4 luni.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; actul juridic care reprezintă acordul de

voinţă al celor două părţi, Încheiat Între o autoritate contractantă, În calitate de beneficiar, şi un
prestator de servicii, În calitate de prestator;

b) beneficiar si presta tor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite În prezentul
contract;

c) preţul contractului - preţul plătibii prestatorului de către beneficiar, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta servicii;
e) grafic de prestare - planificarea anuala a controalelor medicale;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut În momentul Încheierii contractului şi care face
a.
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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, embargo.

g) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181 din Noul
Cod de procedura civila.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
6.1. Executarea contractului Începe după constituirea, de către prestator, a garanţiei de bună

execuţie, conform prevederilor c1auzei 15 din prezentul contract.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. - Documentele contractului sunt:

a) caiet de sarcini - Anexa nr. 1
b) propunerea tehnico - financiară - Anexa nr. 2
c) Scrisoare de garantie bancara de buna executie - Anexa nr. 3
d) acte adiţionale; dacă există

8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara

acelor persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de

derulare a contractului, În alt scop decât acela dea-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate, etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sa in legatura cu prestarea serviciilor, si
b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfle de incacare rezulta din respectarea Caietului de Sarcini intomcit de beneficiar.

10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
10.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea
tehnica.

(2) Prestatorul va notifica beneficiarului - Directia Protectia Infrastructurilor Critice -
orice situatie de natura sa perturbe desfasurarea contractului, care a aparut independent de vointa
prestatorului si a carei rezolvare depinde de acesta.

10.2. Prestatorul are obligatia de a efectua prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, inclusiv transportul in punctele de lucru ale beneficiarului, instalatiile,
echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.3. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(2) )Primirea de catre beneficiar a fiselor de aptitudini se va face astfel:
- in termen de 5 zile lucratoare, fara a se depasi valabilitatea fisei de aptitudini anterioare,

, pentru examenul medical periodic;
- in 24 de ore de la finalizarea examenului medical in cazul angajarilor/schimbarii locului de

munca/schimbarii functiei.
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10.4. Participarea si consilierea de specialitate la evaluarea nivelului de risc la locul de
munca si pe societate.

10.5. Participarea si consilierea de specialitate a medicului de medicina muncii la lucrarile
Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca.

10.6. Intocmirea si prezentarea de catre medicul de medicina muncii a Rapoartelor scrise
(trimestrial si anual) cu privire la starea de sanatate a anagajatilor, precum si recomandari medicale
privind promovarea sanatatii la locul de munca.

10.7. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare
inclusiv normative/norme/standarde/prescriptii tehnice.

10.8. Desfasurarea, de catre medicul de medicina muncii, de activitati de consiliere privind
sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor CONPET S.A. Ploiesti.. .

11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUII
11.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care acesta

le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
11.2.Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

12. RECEPTIE SI VERIFICARI
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.

13. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor la data semnarii

contractului de catre ambele parti contractante.
(2) În cazul În care prestatorul suferă Întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate

În exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
13.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora

prevazută a fi terminată Într-o perioadă stabilită În contract, trebuie finalizate În termenul convenit de
parţi, termen care se calculează de la data Începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul În care:
-orice motive de Întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
-alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin Încalcarea

contractului de către prestator, Îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare, iar in cazul depasirii perioadei contractului se va incheia act adiţional.

13.3. Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă etapele de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, În timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor
de prestare asumate În contract se face cu acordul parţilor, fara depasirea termenului de valabilitate
a fiselor de aptitudini. .

13.4. În afara cazului În care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi
prestatorului.

13.5. In cazul depasirii valabilitatii fiselor de aptitudini din vina prestatorului, raspunderea
legala va apartine exclusiv acestuia.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
14.1. - Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin 1, din Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative acceptate de beneficiar, pana cel mai tarziu in a cincea zi lucratoare a lunii
urmatoare. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei. Termenul
de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la beneficiar.

15. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI-RETINERI SUCCESIVE
15.1. - (1)Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului, si
este in cuantum de 9% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, respectiv, in cuantum de
o ••••• o •••••••••••••••••• Iei. Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in functie de
valoarea totala a contractului.

(2) Garantia se constituie prin retineri succesive din platile datorate (10% din valoarea fara
TVA a facturilor acceptate pentru plata).

~
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15.2. La intocmirea facturii, Prestatorul va scrie pe factura, in mod distinct, valoarea garantiei
de buna executie, calculata dupa specificatia de la alineatul precedent. De asemenea, va mentiona
pe factura si contul de garantie de buna executie si banca.

15.3. (1) Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la
trezorerie. In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, Prestatorul va prezenta
Beneficiarului scrisoarea de confirmare din partea trezoreriei, prin care se comunica codul IBAN al
contului deschis in vederea virarii sumelor retinute drept garantie de buna executie. Suma initiala
care se depune de catre Prestator in contul astfel deschis este de 1% din valoarea contractului,
respectiv suma de Iei.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, beneficiarul va alimenta acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie mentionata la art. 15.1. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea executantului.

(3) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
prezentat scrisoarea de confirmare din partea trezoreriei, de deschidere a contului de garantii de
buna executie si a dovezii privind virarea in acest cont, a sumei reprezentand 1% din valoarea
contractului.

15.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

15.5. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 zile de la. plata facturii finale,
dacă beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei ..

16. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la

art. 4.3 al prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de
0,5 %/zi din valoarea serviciilor neprestate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de
intarziere. Penalităţile nu pot depăşii cuantumul sumelor datorate.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Dacă În termen de 3 (trei) zile
lucrătoare de la primirea notificării prestatorul nu transmite În scris eventualele obiecţii la calculul de
penalităţi, beneficiarul va emite factură către prestator. Prestatorul are obligaţia de a achita factura
de penalităţi În termen de 5 (cinci) zile de la data confirmării de primire.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la clauza 14.1, acesta are obligatia de a plati penalitati cuantum de
0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă

dreptul părţii lezate de a considera contractul de prestari servicii reziliat de plin drept fara a fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati sau trecerea vreunui termen şi de a pretinde plata de
daune-interese.

17.2. - Beneficiarul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii,
În cel mult 30 de 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 respectiv ar fi contrară interesului public.

17.3. - În cazul prevăzut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

17.4. - Contractul poate inceta si prin ajungerea la termen, acordul partilor, declararea
falimentului sau insolventa a furnizorului.

18. CESIUNEA
18.1. -Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate

prin contract, fără să obţină În prealabil acordul scris al beneficiarului.
18.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau

orice alte obligaţii asumate prin contract.

19. FORŢA MAJORĂ
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19.1. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.

19.2. - 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.

19.3. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie În
vederea limitării consecinţelor.

19.4. - 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 plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUŢIONAREA LITIGII LOR
20.1. - Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor~

20.2. - In cazul in care nu este posibila rezolvarea neantelegerilor pe cale amiabila, partile se
vor adresa instantelor de judecata competente material de la sediul beneficiarului.

21. ALTE CLAUZE
21.1. La solicitarea medicului specialist de medicina muncii, pentru stabilirea aptitudinii in

munca a lucratorilor, pot fi solicitate in vederea efectuarii lor si alte investigatii si examene de
specialitate, fata de cele ce fac obiectul prezentului contract si care nu se regasesc in anexa nr. 1,
respectiv anexa nr.2. Acestea vor fi acceptate de parti, de comun acord, prin incheiere de act
aditional.

22. COMUNICĂRI
22.1. - (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.
22.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,

cu condiţia confirmării În scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a semnat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
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PRESTATOR
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CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244. 401360; fax: + 40 .244.516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: R01350020; CodCAEN4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

'CONPET
DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE
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CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR MEDICALE DE MEDICINA

MUNCII PENTRU ANGAJATII CONPET S.A. PLOIESTI

(~ - Cod CPV 85147000-1 (servicii de medicina muncii)

I.DATE GENERALE

Denumirea organizatiei: CONPET S.A. Ploiesti;

Adresa sediului central: Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Judetul Prahova, tel.: 0244/401360; fax:
0244/516451; cod CAEN 4950; codfiscal1350020

Obiectul de activitate: Activitatea CONPET S.A. PLOIESTI consta in principal, in transportul titeiului,
gazolinei si etanului prin conducte si /sau depozitarea acestor in rezervoare de stocare.

Activitatea este dispersata pe teritoriul a 21 de judete, programul de functionare fiind non-stop
(trei schimburi a cate 8 ore/zi-exceptie facand personalul TESA), fiind deservita de un numar de cca. 1790
de lucratori, avand meserii diversificate, cu risc de accidentare si imbolnavire profesionala: operatori,
dispeceri, predatori - primitori produse fluide, operatori traseu conducte, electricieni, tamplari, sudori,

C.servanti p~mpieri, conducat~ri auto pr~fesio~sti, lac~tusi ~e~anici, per.~onal ~u, atributii in siguranta
)transportunlor CF, personal dm cadrul BIroulUI InspectIa Cahtatll, pompagll, fochist! etc.

Din punct de vedere organizatoric activitatea se desfasoara pe teritoriul a 21 judete dupa cum este
detaliat in Anexa 2.

Societatea comerciala CONPET S.A. PLOIEŞTI este constituită conform Legii nr.1511990, Legii
nr.31/1990 si Hotararii Guvernului nr.1213/1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
Ploiesti sub nr. J29/6/1991 si are sediul social În Romania, localitatea Ploiesti, Str. Anul 1848 nr.1-3,
judeţul Prahova.

2. CERINTE TEHNICE

2.1. Cerinte tehnice:
Prestarea serviciilor medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor (cca.
1790), respectiv:

a) examen medical la angajarea in munca pentru:
o lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada

determinata sau nedeterminata;
o lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca

ori alte activitati;
b) control medical periodic;
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c) control medical de adaptare in munca pentru lucratori care isi schimba meseria sau profesia;
d) examen medical la reluarea activitatii;
e) examen medical precum si examen psihologic periodic pentru personalul cu responsabilitati in

siguranta circulatiei rutiere;
f) examen medical precum si examen psihologic periodic pentru personalul cu responsabilitati in

siguranta feroviara.

Examenele medicale de medicina muncii sunt cele stabilite in H.G. nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificata si completata de H.G. 1169/2011 - privind supravegherea
sanatatii lucratorilor.

Examenele medicale periodice si psihologice pentru personalul cu responsabilitati in siguranta
feroviara se fac in conformitate cu:

• Legea nr. 773/2001, privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei
Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor;r.. · Ordinul M.T. nr. 1256/2013, pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care

.~- sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică;
• Ordinul M.T.! M.S. nr. 1257/1391/2013, pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile

din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii,
precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespuniătoare baremelor pentru
elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

• Ordinul M.T. nr. 1258/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea,
funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor
din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Wirting Bucureşti;

• Ordinul M.T./M.S. nr. 1259/1392/2013, privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării
comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale
şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a
componenţei acestor comisii;

• Ordinul M.T.!M.S. nr. 1260/1390/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi
periodicitatea examinării;r · Ordinul M.T. nr. 1261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate

e....--. medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru
examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală;

• Ordinul M.T./M.S. nr. 1262/1393/2013, pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a
unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de
control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu
atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

• Ordinul M.T. nr. 1263/2013, pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a
sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul
constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia;

• Ordinul M.T./M.S. nr. 504/556/2014, pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind
examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi
periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului
sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013.
Orice examen medical care nu este cuprins in Anexa 1, se va efectua numai dupa informarea si

obtinerea acordului scris din partea beneficiarului.
Pentru fiecare angajat se va plati o singura fisa de aptitudine, inclusiv pentru cei cu apt conditionat,

indiferent de numarul de reevaluari si eliberari ulterioare de alte fise de aptitudine. Pentru salariatii care au
fost angajati recent sau cu schimbare de functie/loc de munca si care au fisa de aptitudine valabila la
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momentul examinarii lucratorilor din locatia respectiva, se va elibera o noua fisa de aptitudine (fara
efectuarea de investigatii suplimentare) cu data controlului medical efectuat, fara a fi facturata, daca
perioada dintre controlul initial si cel programat nu depaseste sase luni de zile calendaristice.

2.2. CoIisilierea Angajatorului:
• participarea si consilierea de specialitate a medicului de medicina muncii la lucrarile Comitetului

de Securitate si Sanatate in Munca;
• participarea si consilierea de specialitate la evaluarea nivelului de risc la locul de munca si pe

societate;
• intocmirea si prezentarea de catre medicul de medicina muncii a Rapoartelor scrise (trimestrial si

anual) cu privire la starea de sanatate a angajatilor precum si recomandari medicale privind
promovarea sanatatii la locul de munca; medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un
program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in
munca pentru fiecare angaj ator;

• desfasurarea, de catre medicul de medicina muncii, de activitati de consiliere privind sanatate a si
r igiena ocupationala a lucratorilor CONPET S.A.PLOIESTI.

l2.3. Locul si modul de desfasurare al examenelor medicale:
• examenul medical la angajare va fi efectuat la cabinetul medical al prestatorului;
• examenul medical periodic va fi efectuat la punctele de lucru ale CONPET S.A. PLOIESTI.

Efectuarea analizelor si controalelor medicale trebuie facute in prima parte a zilei, dimineata.
Programarea examenului medical la angajare va fi efectuata in cel mult 2 zile lucratoare de la solicitare.
Fisa de aptitudini pentru examenul medical la angajare va fi eliberata in 24 de ore de la fmalizarea
examenului medical.
Programarea examenelor medicale periodice va fi comunicata, imediat dupa semnarea contractului de
ambele parti, de catre personalul din cadrul Serviciului Prevenire si Protectie - Cabinet Medical al
beneficiarului, responsabilului de contract din partea prestatorului, tinandu-se cont de perioada de
valabilitate a fiselor de aptitudini.
Fisa de aptitudini in urma examenului medical periodic va fi eliberata si transmisa beneficiarului in cel
mult 5 zile lucratoare de la finalizarea examenului, fara a depasi insa, termenul de valabilitate a fisei de
aptitudine precedente.

2.4. Alte cerinte:
C~ • Rapoartele, privind starea de sanatate a angajatilor, solicitate de catre beneficiar vor fi

transmise in 5 zile lucratoare;
• 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;
• Informarea directa si explicita, in scris a lucratorilor cu inaptitudine temporara sau

aptitudine conditionata asupra deficientelor medicale depistate, precum si recomandarile
medicale necesare remedierii acestora.

3. CRITERII DE CALIFICARE A OPERATORILOR ECONOMICI
• Certificat de la Registrul Comertului I Cod unic de imegistrare fiscala;
• Autorizatie de Functionare I Notificare privind certificarea conformitatii cu normele de igiena si

sanatate publica;
• Acreditarea Ministerului Transporturilor si Colegiul Psihologilor din Romania pentru efectuarea

examinarilor medicale pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei rutiere;
• Autorizatie de libera practica! Certificate de membru pentru medicii de medicina muncii si medicii

specialisti implicati in realizarea serviciilor contractate.

Resurse tehnice: Se solicita ca ofertantul sa detina laboratoare proprii pentru prestarea serviciilor
solicitate in Caietul de Sarcini (Anexa 1), contracte de colaborare cu clinici din judetele unde CONPET
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S.A PLOIESTI isi desfasoara activitatea (Bacau, Vrancea, Galati, Braila, Buzau, Constanta, Ialomita,
Calarasi, Ilfov, Covasna, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, Arges, Olt, Va1cea, Dolj, Gorj, Timis,
Arad, Bihor), precum si cu unitaţi apartinand retelei sanitare a Ministerului Transporturilor in judetele in
care CONPET S.A PLOIESTI detine rampe C.F. Gud. Buzau - Rampa Berca, jud. Galati - Rampa
Independenta, jud. Braila - Rampa Ciresu, jud. Covasna - Rampa Imeci, jud. Gorj - Rampa Barbatesti, jud.
Timis - Rampa Biled si Rampa Valcani, jud. Arad - Rampa Pecica, jud. Bihor - Rampa Salonta, Rampa
Marghita si Rampa Suplacu de Barcau).

Se va depune o declaratie din partea ofertantului prin care acesta va prezenta informatii cu privire
la laboratoare proprii si dotarea acestora, precum si a contractelor de colaborare incheiate.

Resurse umane: Se solicita ca ofertantul sa detina personal medical de specialitate ce va participa la
derularea contractului de prestare a serviciilor.
Ofertantul trebuie sa detina obligatoriu cel putin un medic specialist in medicina muncii pentru serviciile
din Caietul de Sarcini si medici pentru toate specialitatile medicale din Caietul de Sarcini ( Anexa 1).
Se va depune o declaratie care va contine informatii privind personalul medical de specialitate ce va

C~~l)articipala derularea contractului de prestare a serviciilor. Declaratia va fi insotita de Autorizatiile de
~ibera Practica / certificat de membru pentru medicii specialisti ce vor participa la derularea controalelor
medicale.

4. Durata contractului: 1 an, cu posibilitate de prelungire in limitele legale.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Propunerea financiara

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu preturi unitare pentru fiecare analiza mentionata in Anexa 1.
Oferta va tine cont de distantele ce trebuiesc parcurse pana la sectoarele de activitate ale CONPET S.A.
PLOIESTI, avand in vedere obligativitatea efectuarii controlului medical periodic la sediul fiecarui sector
de activitate indiferent de numericul de personal existent in sectorul respectiv. Cheltuielile aferente
deplasarii, precum si cazarea personalului prestatorului intra in sarcina exclusiva a acestuia.

Pretul este ferm pe toata durata contractului.C \Preturile care se compara sunt preturile totale. Valoarea totala a contractului va include examenele
- mentionate in Anexa 1.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului spatiul corespunzator pentru efectuarea

investigatiilor la fiecare locatie din teritoriu.

DIRECTOR
DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

EC. DANIEL NICU

S~F SERVICIU P~E. NlRE SI PROTECTIE
ING.COS I GHINEA

yv1~
INTOCMIT

SP. SSM MIHAI NICA AS. MlHAELr. ' IONITA
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CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: canpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF:R01350020 ; Cod CAEN4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris ~i vărsat 28 569 842,40 lei

'CONPET
DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

ANEXA 1
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR MEDICALE DE
MEDICINA MUNCII PENTRU ANGAJATII CONPET S.A. PLOIESTI

ANALIZE MEDICALE SOLICITATE

(

c

Nr. Denumirea examinarii / analizei medicale Nr. examinari
crt
1 Acid hipuric 10
2 Acid methilpuric 10
3 Audiograma 780
4 Coprobacteriologic 10
5 Coproparazitologic 10
6 EKG cu interpretare medic 1200
7 Examen medical pentru Comisia de Siguranta Circulatiei 183
8 Examen psihologic pentru Comisia de Siguranta Circulatiei 183
9 Examen neurologic 325
10 Examen oftalmologic 980
11 Examen psihiatric 20
12 Examen psihologic 1000
13 Fisa de aptitudine medicina muncii 1790
14 Fisa de aptitudine medicina muncii - schimbari functii 183
15 GamaGT 10
16 Glicemie 1000
17 Hemoleucograma 10
18 Methemoglobina 10
19 P.V.E. 15
20 Reevaluari medicale 183
21 Spirometrie ( PFV) 300
22 Sumar urina 10
23 TGO 10
24 TGP 10

SEF SERVICIU~NIRE SI PROTECTIE
ING.COS G~EA

-
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'CONPET

DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

ANEXA 2

LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR MEDICALE DE
MEDICINA MUNCII PENTRU ANGAJATII CONPET S.A. PLOIESTI

(
"'---_.

LOCATII CONPET S.A.
Nr. Sector Adresa Persoane contact
crt

Mun. Constanta, zona Movila Sara, jud. Sef Sector Tudor Tiberiu - 0723557167
Constanta. RHSEQ Oprea Calin - 0729222245

1 Constanta - Baraganu, DN 3 Bucuresti - Fetesti, KM Sef Statie Lungu Petre - 0723670187
Baraganu 134, jud.. Calarasi RHSEQ Serban Simona - 0731730849

Sat Martinesti, corn. Tataranu, jud. Sef Statie Serea Marius - 0723670191
Vrancea RHSEQ Serban Simona - 0731730849

Sef Sector - Leustean Cornel -
2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. Călăraşi 0723557134

RHSEQ Nica Adrian - 0731520665
Sef Sector - Tudor Aurelian -

Mun. Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, 0723670106
Jud. Prahova RHSEQ Dumitru - Dobre Gabriela -

, 3 Ploiesti - 0731077643
Baicoi Sef Sector - Tudor Aurelian -

Oras Baicoi DN 1, Paralela 45, jud 0723670106
Prahova RHSEQ Dumitru - Dobre Gabriela -

0731077643
Oras Udaţi, Str. 30 Decembrie, m. 29, jud. Sef Sector Samoilescu Razvan -
Prahova 0723557168

RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323
Oras Boldesti - Scaieni, DN 1 A Ploiesti - Sef Sector Samoilescu Razvan -
Cheia, incinta OMV, jud. Prahova 0723557168

Udaţi - RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323
4 Berca Corn Satuc, loc. Berea, jud. Buzau Sef Rampa-

Ciresu RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323
Sef Rampa - Avramescu Marius -

Corn Ciresu, jud Braila 0723670194
RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323

Corn. Independenta, jud. Galati Sef Rampa - Dinu Adrian - 0721209612
RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323

c
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Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, m. 82, Sef Statie Dragan George - 0758092061

5 Moreni - Jud. Dâmboviţa RHSEQ Covaci Albert - 0730602501
Siliste Corn Raciu, sat Siliste Str. Conpet, m 2, Sef Statie Petre Ionel- 0723557188

jud. Dambovita RHSEQ Covaci Albert - 0730602501
Oras Moineşti, Str. Atelierelor, m. 20, Jud. Sef Sector -Glodeanu Gheorghe -
Bacău 0723557177

6 Moinesti - RHSEQ Catană Mihaela - 0723557175
Imeci Oras Tg. Secuiesc, corn. Catalina, sat Sef Sector -Glodeanu Gheorghe -

Imeni, jud. Covasna, 0723557177
RHSEQ Catană Mihaela - 0723557175

Corn. Poiana Lacului - Loc. Poiana Sef Sector Chira Gheorghe - 0723557186

7 Poiana Lacului, Jud. Argeş RHSEQ Ionescu Cristiana - 0731730843
Lacului Icoana, Loc. Icoana, Jud. Olt Sef Statie Ivan Marian - 0723393241

RHSEQ Ionescu Cristiana - 0731730843
.~-8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu Sef Sector - Iorga Calin - 0731456035

RHSEQ Ionescu Bogdan - 0733050385

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj Sef Sector Trusca Eduard - 0731520652
Ciuchiatu Tudor - 0730602494
Sef Sector Stanca Alexandru -

Orlesti - Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea 0723360299
10 Ghercesti RHSEQ Stancu Ion - 0723360298

Loc. Ghercesti, Jud. Dolj Sef Statie Dinu Maria - 0732940162
RHSEQ Stancu Ion - 0723360298
Sef Sector Ardelean Adrian-

Rampa Biled, Loc. Biled, Jud. Timiş 0721220108

11 Biled - RHSEQ Mihăesc Ioan - 0732667797
Pecica Sef Rampa Moldovan Mircea -

Rampa Pecica, Loc. Pecica, Jud. Arad 0727722052
RHSEQ Mihaesc Ioan - 0732360298

Marghita, Str. Garii, m. 3, Jud. Bihor Sef Sector Scurt Gavril - 0721275048

12 Marghita RHSEQ Balogh Ioan - 0731077642
Salonta, str. Ghestului, m. 3, jud. Bihor Sef Rampa Mut Mihai - 0730602504

.
RHSEQ Balogh Ioan - 0731077642

13 Ploieşti, Mun. Ploieşti, Str. Rezervoarelor, m.8, Jud RHSEQ Dumitru Dobre Gabriela -
Sediul 2 Prahova 0731077643

(

c
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