
1 

 

 

 
Nr.90/07.04.2016 

 
        

        APROB,  

                                                                                  DIRECTOR GENERAL 

                                                                                 Popescu Costin Adrian 

   

 

 

CAIET DE SARCINI  
 Prestari servicii de securitate si sănătate în muncă precum şi servicii privind prevenirea si 

stingerea incendiilor 
 

 

 

GENERALITĂŢI 

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 

nr.34/2006 cu modificările şi completările în vigoare, privind achiziţiile publice şi a Hotărârii de 

Guvern nr. 925/2006 cu modificările şi completările în vigoare. 

Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii 

ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu cerinţele tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind 

minimale. Ofertele de produse care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte 

neconforme şi vor fi response. 

 

 

OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII 

Obiectivul  principal: Prestari servicii de securitate si sănătate în muncă precum şi servicii 

privind prevenirea si stingerea incendiilor la sediile DITL SECTOR 5, din: Str. Mihail Sebastian 

nr.23, Piata Natiunile Unite nr. 3-5 si Piata Mihail Kogalniceanu nr. 8 Sector 5 – Bucureşti 

 

- servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (securitatea muncii), 

Cod CPV 71317000 – 3.  

- servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al 

exploziilor, Cod CPV 71317100 – 4. 

 

Procedura Achiziţiei Publice: Achiziţie Directă  

 

Serviciile solicitate sunt următoarele: 

I. SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂTII SI SĂNĂTĂTII ÎN MUNCĂ (SSM) 
1. identificarea pericolelor şi reevaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, 

respectiv salariat, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă 

pe locuri de muncă (pentru salariatii noi angajati pe posturi temporar vacante, pentru angajatii noi 

contractuali sau pe functie publică). 

2. realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele 

grupuri sensibile la riscuri specifice. 
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3. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie în acord cu 

legislatia specifică în domeniu. 

4. consultantă si asistentă cu privire la aspecte din domeniul sănătătii si securitătii în muncă; 

5. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate 

şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor institutiei, ale locurilor de muncă şi 

difuzarea acestora în sediile DITL SECTOR 5 

6. 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, precum şi verificarea însuşirii şi aplicării de 

către salariati a informaţiilor primite; 

7. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul institutiei; 

8. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi salariatii 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 anexa la fişa postului; 

9. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a salariatilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

10. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor 

art. 101-107 şi asigurarea ca toţi salariatii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

11. stabilirea/actualizarea 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; 

12. instruirea introductiv generala SSM si PSI/SU si verificarea insusirii cunostintelor pe baza de 

teste scrise; 

13. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabirea tipului de 

semnalizare necesare si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime 

pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 

14. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara 

autorizarea exercitarii lor; 

15. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 

16. evidenta posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; 

17. colaborarea cu furnizorii de servicii agreati pentru monitorizarea functionarii sistemelor si 

dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau 

a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca; 

18. colaboreaza cu furnizorii de servicii agreati pentru verificarea starii de functionare a sistemelor 

de alarme, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; 

19. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a conducerii Directia 

Impozite si Taxe Locale Sector 5 asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru 

remedierea acestora; 

20. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de HG emise in temeiul art. 51 alin (1) lit. b din 

Legea 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 

21. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, 

incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform 

prevederilor din HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

22. identificarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) necesare pentru posturile de lucru si 

intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform 

prevederilor HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca – dupa evakuarea 

riscurilor; 

23. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de 

protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de HG nr. 

1048/2006; 
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24. cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Norma 

metodologica de aplicare a Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425/2006 modificata si completata 

prin HG nr. 955/2010; 

25. raportarea privind accidentele de munca suferite de lucratori, in conformitate cu prevederile art 

12 alin 1 lit d din lege 

26. realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al 

cercetarii evenimentelor- la termenele impuse prin procesele verbale de control; 

27. colaborarea cu reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii 

masurilor de prevenire si protectie  

28. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în 

situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

29. actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; 

30. 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; 

31. completarea fiselor de instruire individuală si colectivă privind securitatea si sănătatea în muncă 

si a fiselor individuale de instructaj în domeniul situatiilor de urgentă; 

32. cercetarea, întocmirea dosarului şi a procesului verbal de cercetare şi a formularului de 

înregistare a accidentelor de muncă (F.I.A.M.) si a incidentelor periculoase; 

33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

▪ Instruirea personalului în domeniul securităţii în muncă: 

a) Realizarea îndeplinirii programului periodic de instruire/testare a personalului în domeniul 

securităţii în muncă; 

b) Modificarea şi suplimentarea tematicii anuale de instruire în domeniul securităţii în muncă cu 

planurile conspecte aferente, în cazul apariţiei de noi legislaţii în domeniu, în cazul prelucrării 

măsurilor dispuse de organele de control care au controlat instituţia pe linia respectării legislaţiei 

privind securitatea la locul de muncă sau în cazul prelucrării proceselor verbale de cercetare a 

accidentelor de muncă; 

c) Realizarea instructajului general, în prima lună de la angajare, pentru personalul nou angajat sau 

temporar angajat; 

√ întocmirea fişelor de instructaj pentru securitatea şi protecţia muncii: 

▪ individuală conform Anexei nr.11 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

▪ colectivă conform Anexei nr.12 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Cercetarea accidentelor de muncă, întocmirea documentelor aferente şi comunicarea lor organelor în 

drept, conform Cap. VII din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

Cercetarea accidentelor de muncă, întocmirea documentelor aferente şi comunicarea lor organelor în 

drept, conform Cap. VII din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

 

II. SERVICII ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR (PSI) 

1. Consilierea angajatorului-beneficiar privind: necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu 

mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul 

apărării împotriva incendiilor, conform normelor aferente în vigoare; 

2. Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva incendiilor 

pentru toate categoriile de salariaţi; 

3. Efectuarea instructajului introductiv general; instructaj la reîntoarcerea la serviciu din concediu de 

maternitate si testarea cunostintelor salariatilor pentru personalul nou angajat sau angajat temporar; 

4. Verificarea specifică locului de muncă şi a instructajului periodic pe linie de apărare împotriva 

incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat/angajat temporar şi asigurarea 

testării acestora împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin ordin al ministrului 

economiei, comertului si mediului de afaceri; 

5. Elaborarea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor si stabilirea atributiilor ce revin 

salariatilor la locurile de muncă; 
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6. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcării normelor de apărare 

împotriva incendiilor şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate; 

7. Informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în legislaţia în 

domeniu şi a modului concret de implementare a acestora la nivelul institutiei; 

8. Verificarea cunostintelor salariaţilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, testare 

anuală/periodică; 

9. Verificarea respectării indicatoarelor de avertizare de către angajati si persoane din exterior care au 

acces în institutie; 

10. Elaborarea planului de evacuare a salariatilor si asigurarea afisării planului de evacuare la loc 

vizibil; 

11. Întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de 

muncă; 

12. Reprezentarea împreună responsabilul SSM a beneficiarului în fata organelor de control si a 

inspectorilor de prevenire împotriva incendiilor, prezentarea documentelor si a informatiilor 

solicitate; 

13. Păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar cu 

scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

o Activităţi solicitate privind apărarea împotriva incendiilor: 

▪ Întocmirea, consilierea, modificarea şi suplimentarea instrucţiunilor de apărare împotriva 

incendiilor; 

▪ Întocmirea tematicii de instructaj privind situaţiile de urgenţă în cazul apariţiei de noi legislaţii în 

domeniu, în cazul prelucrării măsurilor dispuse de organele de control care au controlat instituţia pe 

linia respectării legislaţiei privind situaţiile de urgenţă; 

▪ Consilierea privind evidenţa termenelor de încărcare a stingătoarelor din dotare; 

▪ Consilierea privind actualizarea Fişei Obiectiv; 

▪ Consilierea privind întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor; 

 

III. SERVICII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, STINGEREA INCENDIILOR 

SI PROTECTIE CIVILA 

1. consultanță și asistență cu privire la aspecte din domeniul situațiilor de urgență;  

2. elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situații de urgență;  

3. instruirea salariaților cu privire la situațiile de urgență;  

4. întocmirea, actualizarea permanentă și transmiterea către Inspectoratul Situațiilor de Urgență a 

listei cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu 

mențiuni prevăzute de lege;  

5. informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative incidente în materie;  

6. îndeplinirea a orice alte atribuții prevăzute de lege privind securitatea și sănătatea în muncă și 

apărarea împotriva situațiilor de urgență.  

Executarea de controale preventive în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind funcţionarea 

sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, instalaţiilor de ventilaţie, 

sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, sistemelor de siguranţă şi finalizarea lor 

prin:  

a) Rapoarte de informare a angajatorului asupra deficienţelor constatate, în urma controalelor proprii, 

propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;  

b) Întocmirea rapoartelor de informare a Inspectoratului Teritorial de Muncă, privind stadiul 

realizării măsurilor dispuse, cu prilejul vizitelor de control;  

c) Participarea, consilierea și asumarea răspunderii ca urmare a încheierii contractului de prestare 

servicii alături de beneficiar la controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.  

 

Asistenţa lunară  

▪ Participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în Planul 

de prevenire şi protecţie;  

▪ Evidenţa funcțiilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea 

prevederilor de securitate şi protecţia muncii;  

▪ Evidenţa echipamentelor individuale de protecţie (acolo unde este cazul);  

▪ Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controlate sau accidente);  
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▪ Întocmirea rapoartelor şi listelor prevăzute în Hotărârile Guvernului aferente legislației securității și 
sănătății în muncă și a asigurării împotriva incendiilor;  

▪ Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al 

cercetării evenimentelor;  

▪ Completarea fişelor individuale de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă și în 

domeniul situațiilor de urgență. 

 

Numărul de personal pentru care se asigură serviciul de securitate și sănătate în muncă, 

respectiv a serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă este de 186 

angajaţi. 

 

Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul sunt următoarele: 

▪ să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloace materiale necesare pentru 

a-şi desfăşura activitatea; 

▪ să fie abilitat de către 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 în 

muncă, respectiv a serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. 
 

Beneficiarul va întocmi calendarul întâlnirilor în vederea instructajului pentru directie/serviciu/birou 

din cadrul DITL SECTOR 5, de comun acord cu prestatorul. 

 

 

 

 

 

 

Sef Serviciu Resurse Umane 

Carmen Monica Bratu 

 

 

 

                                                                                                                  Intocmit, 

                                                                                                                Simona Carp 

 

 

 

 

 


