OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI
BULEVARDUL MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.70-72, SECTOR 5
C.I.F.4221314
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
JINGA DANIEL NICOLAE

CAIET DE SARCINI
Privind contractarea serviciilor de medicina muncii
la sediul OPEREI NATIONALE BUCURESTI

1. Persoana Juridică Achizitoare
Denumire:
Cod Fiscal:
Adresa:
Telefon:
Fax:

OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI
4221314
Bucureşti, Bd. M.Kogălniceanu nr.70-72, sector 5
314.69.80
315.78.49

2. Scopul întocmirii Caietului de Sarcini
Solicitare de oferte
pentru:

Cod CPV:

Asigurarea activităţii de medicina muncii și
asistență
personal
medical
în
timpul
spectacolelor la sediul OPEREI NAŢIONALE
BUCUREŞTI.
Servicii de medicina muncii

3. Cerinţe minime generale
3.1. Durata de asigurare a serviciului de medicina muncii
Serviciile de medicina muncii se asigură pentru o durată de un an.
3.2. Cantitatea prestării serviciului de medicina muncii
1. Asigurarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a
lucrătorilor se va realiza prin prestarea serviciilor medicale de medicina
muncii pentru un număr mediu de 532 salariaţi şi 79 colaboratori.
2. Prin colaborator se înțelege orice persoană implicată în activități de orice
fel la Opera Națională București, în baza altor contracte în afară de cele
supuse legislației muncii.
a) contracte încheiate în baza Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
b) convenții civile de prestări de servicii în baza Codului civil.
3. În funcţie de necesităţile beneficiarului, numărul de salariaţi poate diferi de
cel precizat anterior.
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3.3. Legislaţia aplicată
A. Pentru asigurea serviciilor de medicina muncii se aplică următoarele acte
normative:
a) Legea nr. 319 / 14.06.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
b) Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin
HG1425/2006 cu modificările și completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor;
d) Alte acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu
aplicare pentru desfăşurarea serviciilor de medicina muncii.
B. Legislaţia aplicabilă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în
domeniul medicinii muncii se completează cu legislaţia în vigoare aferentă
achiziţiilor publice:
a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 19.04.2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925 / 19.07.2006, pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziție publică, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Ordinul nr. 155 / 02.10.2006 al Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind aprobarea
Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
3.4. Cerinţe tehnice
3.4.1. Investigaţii necesare întocmirii fiselor de aptitudini
1. Asigurarea investigaţiilor privind starea de sănătate a lucrătorilor se va
realiza prin prestarea serviciilor medicale de medicina muncii, care
constau în:
a. examen medical la angajarea în muncă;
b. control medical periodic;
c. control medical de adaptare în muncă;
d. examen medical la reluarea activităţii;
e. control medical periodic al lucratorilor expuşi la noxe;
f. confirmarea în fişele de instruire individuală privind securitate şi
sănătatea în muncă cu privire la efectuarea controlului medical
periodic şi testarea psihologică periodică;
g. întocmirea dosarului medical individual;
h. efectuarea de teste pentru depistarea COVID19.
2. Examenele medicale de medicina muncii sunt cele stabilite în H.G. nr.
355 / 11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
3. În anexa nr. 1 sunt prezentate categoriile de personal care au
contracte de muncă şi colaborare cu ONB, pentru care urmează să se
realizeze serviciile medicale specifice de medicina muncii.
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3.4.2. Consilierea angajatorului
a) consiliere pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate în
muncă;
b) consultanţă în domeniul muncii şi al condiţiilor de igienă şi sănătate în
muncă, la solicitarea ONB;
c) participarea şi consilierea de specialitate a medicului de medicina
muncii la ședințele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;
d) participarea şi consilierea de specialitate la evaluarea factorilor de risc
de accidentare și îmbolnavire profesională;
e) depistarea şi semnalarea bolilor profesionale şi bolilor legate de
profesie (când este cazul);
f) întocmirea si prezentarea de către medicul de medicina muncii a
rapoartelor lunare și anual, scrise cu privire la starea de sănătate a
lucrătorilor;
g) colaborarea cu reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi
protecţie;
h) participarea la controalele efectuate de diverse organe de control
(ITM, DSP, etc.);
i) participarea la realizarea şi implementarea programelor de informare,
educare şi formare profesionala cu privire la sănatatea şi securitatea în
munca pentru lucratori;
j) vizarea concediilor medicale ale lucrătorilor;
k) eliberarea de adeverințe medicale pentru schimbarea locului de
munca;
l) urmărirea angajaţilor cu boli cronice;
m) supravegherea recuperării si readaptării în muncă a lucrătorilor care au
suferit accidente de muncă sau boli profesionale.
3.4.3. Locul şi modul de desfăşurare al examenelor medicale
a) Examenele medicale la angajare şi periodice se efectuează la
cabinetul medical al autorităţii contractante (OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI).
b) Exmanele medicale la angajare, periodice şi la reluarea activităţii se
efectuează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355 /
2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
c) Programarea examenelor medicale la angajare se efectuează în 3 zile
lucrătoare de la solicitare.
d) Fişele de aptitudine pentru examenul medical la angajare şi periodic se
eliberează în 48 de ore de la finalizarea examenului medical şi se
predau serviciului intern de prevenire şi protecţia muncii.
e) Programarea examenelor medicale periodice se stabileşte de comun
acord între serviciul intern de prevenire şi protecţia muncii şi
responsabilul de contract din partea prestatorului.
f) Fişele de aptitudine întocmite în urma examenului medical periodic se
eliberează în 5 zile lucrătoare de la finalizarea examenului medical.
3.4.4. Alte cerinţe
a) Rapoartele privind starea de sănătate a angajaţilor, solicitate de către
beneficiar se transmit în 5 zile lucrătoare.
b) Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea şi a altor
examene clinice şi paraclinice suplimentare odată cu identificarea unor
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c)

d)

e)
f)
g)

h)

noi factori nocivi profesionali, efectuarea acestora urmând a se realiza
cu informarea şi aprobarea prealabilă a beneficiarului.
Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile
sale asumate prin contract, unei terţe părţi, fără să obţină în prealabil
acordul scris al beneficiarului.
Posibilitatea de a presta servicii medicale, altele decât cele stabilite de
legislaţia în vigoare, pentru personalul care are trimitere de la medicul
de familie, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate.
Asigurarea permanenţei cu un medic primar medicina interna în timpul
spectacolelor.
Posibilitatea efectuării de intervenţii de mică chirurgie.
Se modifică numărul de fișe de aptitudine emise în funcție de
modificarea numărului de personal angajat (salariați sau colaboratori),
în contextul fluctuației indicelui infectărilor cumulate la 14 zile la mia de
locuitori.
Flexibilitatea prestatorului, în funcție de situația epidemiologică
existentă la un moment dat, de a presta anumite servicii medicale
(teste COVID19 sau alte solicitări ale Beneficiarului).
3.4.5. Recepţia şi plata serviciilor prestate

Plata se va efectua în urma recepţiei şi a confirmarii lucrărilor de servicii de
medicina muncii prevăzute în prezentul caiet de sarcini la sediul OPEREI
NAŢIONALE DIN BUCUREŞTI, astfel:
a) După semnarea contractului;
b) Lunar în baza unui raport de activitate aferent lunii anterioare, care să
evidenţieze :
1. numarul de lucrători care au fost investigaţi pe categorii de personal
şi tipul investigaţiilor efectuate conform cerințelor evidenţiate la punctul
3.4.1. din caietul de sarcini ;
2. numărul total de lucratori (salariaţi şi colaboratori, care au contract de
munca sau colaborare cu ONB în luna respectivă), pentru care s-au
realizat cerinţele evidenţiate la punctul 3.4.2. din caietul de sarcini;
c) Raportul de activitate trebuie să cuprindă problemele de sănătate depistate
cu ocazia investigaţiilor şi a controalelor medicale efectuate asupra
lucrătorilor ONB şi recomandările de specialitate în vederea rezolvării lor.
3.4.6. Prezentarea ofertei
Ofertantul va prezenta oferta tehnică prin care se va face dovada
conformităţii serviciilor care urmează a fi prestate, cu cerințele caietului de
sarcini.
Ofertantul va prezenta oferta financiară care va conţine preţurile unitare
exprimate pe fiecare categorie de servicii aşa cum sunt solicitate la punctele
3.4.1. şi 3.4.2, din caietul de sarcini, precum şi preţul total al contractului pentru
un număr estimat de 532 salariaţi şi 79 colaboratori.

Șef Serviciu Prevenire și Protecție
Ing. Vasile Gabriel Ionuț
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Anexa 1
CAIET DE SARCINI
Privind contractarea serviciilor de medicina muncii
la sediul OPEREI NATIONALE BUCURESTI

Lista nexhaustivă a investigaţiilor medicale
specifice de medicina muncii
propuse de beneficiar
pentru a fi executate de prestator
1. Controlul medical periodic
1.1. Personal cu funcţii de decizie
a. Examen clinic general (anual);
1.2. Personal Tehnico Administrativ
a. Examen clinic general (anual);
1.3. Artişti (solişti vocali, solişti balet, artişti lirici, corişti, artişti
instrumentişti, instrumentişti, balerini operă, balerini etc.)
a. Examen clinic general (anual);
1.4. Electricieni
a. Examen clinic general si examen la autorizarea din punct
de vedere al sanatatii si securitatii in munca(anual);
1.5. Lăcătuşi mecanici, instalatori, mecanici
a. Examen clinic general (anual);
1.6. Tâmplari
a. Examen clinic general (anual);
b. Probe funcţionale ventilatorii (anual)
1.7. Fochişti
a. Examen clinic general (anual);
b. Probe funcţionale ventilatorii (anual).
1.8. Pompieri, paznici
a. Examen clinic general (anual);
1.9. Costumier, garderobier, plasator, îngrijitor
a. Examen clinic general (anual);
1.10. Conducători auto (sau persoane care folosesc, în cadrul
activităţii maşinile instituţiei)
a. Examen clinic general (anual);
b. Determinarea acuităţii vizuale (anual);
c. Examen neurologic (la indicaţie);
d. Examen ORL (la indicaţie);
e. Audiometrie (anual);
f. Determinarea glicemiei (anual);
g. EKG (anual).
1.11. Tehnician sunet
a. Examen clinic general (anual);
b. Determinara acuităţii vizuale (anual) ;
c. Examen ORL (anual).
1.12. Regizor scenă (regizor culise)
a. Examen clinic general (anual);
1.13. Croitor
a. Examen clinic general (anual);
b. Probe funcţionale ventilatorii (anual).
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1.14. Magazioner
a. Examen clinic general (anual);
1.15. Recuziter
a. Examen clinic general (anual);
1.16. Spălătoreasă
a. Examen clinic general (anual);
b. Probe funcţionale ventilatorii (anual).
1.17. Pentru categoriile de personal care lucrează la înălţime (mai mare de 2
m) sau în condiţii de izolare se mai efectuează şi:
a. determinarea acutăţii vizuale şi simţ cromatic (la indicaţie);
b. examen neurologic (la indicaţie);
c. examen ORL (la indicaţie);
d. audiometrie (anual);
e. determinarea glicemiei (anual);
f. EKG (anual);
g. Probe vestibulare, probe de echilibru.
2. Controlul medical la angajare se face cu respectarea specificităţii fiecărei
meserii / profesii / ocupaţii.
3. Examenul medical la reluarea activităţii se face după o întrerupere a activităţii
de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice
alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, dupa evenimente
care au dus la accidente de muncă care la reluare necesită reevaluarea stării
de sănătate a lucrătorului.
4. Examenul psihologic se efectuează pentru personalul de conducere, salariaţii
care lucrează de noapte şi pentru persoanele încadrate ca şoferi, electricieni,
pentru lucrul la înălţime, precum şi altor salariaţi la indicaţia medicului de
medicina muncii.
5. Efectuarea de examene medicale de specialitate (ORL, medicină internă,
neuropsihiatrie, analize de laborator).

Șef Serviciu Prevenire și Protecție
Ing. Vasile Gabriel Ionuț
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