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ANUNŢ DE PARTICIPARE  

 

 

Achizitie directa SERVICII  IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII 

IN MUNCA  

Denumirea proiectului –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE 

PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 

GRUPURILOR  VULNERABILE  

 Denumirea contractului – Contract de servicii in domeniul sanatatii si 

securitatii in munca 
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII 

IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA pentru 

proiectul –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA 

MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 

GRUPURILOR  VULNERABILE  - Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556,  

necesare pentru  implementarea proiectului 
 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ  

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:  



OBIECT - ACHIZITIE  DIRECTA SERVICII MEDICALE DE MEDICINA 

MUNCII  

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 

2,  jud. Valcea 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca 18  luni 

Valoarea estimată lei (fara TVA)  10.000 lei  

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 27.05.2014 – ora 14:00 

Data şi ora deschiderii ofertelor: –27.05.2014 ora 18,00 

Adresa la care se transmit ofertele: STR.  REGELE CAROL. BL. A 2, SC.A, AP. 

2, DRAGASANI, JUD. VALCEA, COD 245700 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  punct de lucru SC DBC 

SRL, DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. 

VALCEA 

DOCUMENTE SOLICITATE: 

- conform documentatiei de atribuire. 

 

CERINTE MINIME: 

 

Serviciile  in domeniul sanatatii si securitatii in munca contractate in cadrul 

Proiectului –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA 

MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 

GRUPURILOR  VULNERABILE   vor consta in principal in:   

Elaborarea unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in 

munca in cadrul  societatii SC DBC SRL DRAGASANI pentru personalul 

angajat in proiectul PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA 

MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 

GRUPURILOR  VULNERABILE.  

 

- Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta 

etapa de baza in vederea constituirii documentatiei SSM. Evaluarea riscurilor ajuta 

la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca 

urmare a activitatilor legate de munca. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea 

competitivitatii  si productivitatii intreprinderii.  

-Intocmire documentatie de securitate si sanatate inmunca solicitata prin Legea 

319/2006 – Dosarul SSM  

•Elaborarea de Instructiuni Proprii tinand cont de particularitătile activitătii precum 

si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.  
• Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie pe baza lucrarii de evaluare a 

factorilor de risc.  



•Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii 

adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii 

langajatilor.  

•Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiei.  

•Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor,  

corespunzator functiilor exercitate 

•Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de 

lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu 

echipament individual de prevenire si protective, conform prevederilor legale – 

daca este cazul.  

• Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in 

munca impuse de lege.  

 

Instruirea introductiv – generala a angajatilor Achizitorului în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în munca cu scopul însuşirii cunoştinţelor şi a 

formarii unor bune deprinderi in domeniul securitatii şi sănătatii în munca. 

 

In cadrul sesiunii de instruire vor fi expuse urmatoarele probleme:  

• legislatia de securitate si sanatate în munca;  

• consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si 

sanatate în munca;  

• riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;  

• masuri la nivelul organizatiei privind acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor si evacuarea lucratorilor.  

 

Conţinutul instruirii trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobată de către 

angajator. Rezultatele instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii  

în munca vor fi consemnate în mod obligatoriu în fisele de instruire individuala, cu 

indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. 

Serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului sus-mentionate vor fi efectuate de 

către prestator la sediul Achizitorului după un grafic stabilit de comun acord pe 

timpul derulării contractului.  

Achizitorul va efectua programarea cu acordul Prestatorul si vaurmari efectuarea 

integrala a instruirii. Pachetul de servicii de instruire va fi asigurat pentru un numar 

de  34  de angajati. 

Valoarea totala a serviciilor se va determina in baza preturilor unitare per angajat 

pentru serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului declarate prin oferta 

financiara  

 

 



-  Orice alte activitati si obligatii identificate in caietul de sarcini sau impuse prin 

instructiunile AMPOSDRU 

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul  

  

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, 

STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322 

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul 

beneficiarului privat: SC DBC SRL-  DRAGASANI, STR. LIBERTATII NR. 5, 

–“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII PRIN 

FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  

VULNERABILE  - POSDRU/165/6.2/S/142556, POSDRU 2007 – 2013 - Axa 

prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.2. 


