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INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII 
 

 
Cod CPV: 85147000-1  Servicii de medicina muncii(Rev.2) 
Colegiul de Muzica “Sigismund Toduta”  in calitate de autoritate contractanta,doreste 
sa achizitioneze servicii de medicina muncii 
 
Valoarea estimata pentru aceasta achizitie,fiind sub pragul prevazut de art. 7 al.(5) in 
LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si potrivit art. 7 , al.(5) 
“Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul 
in care valoarea estimata a achizitiei,fara TVA,este mai mica de 135.060 lei,respectiv 
lucrari,in cazul in care valoarea estimata a achizitiei ,fara TVA,este mai mica de 450.200 
lei”,se va proceda la cumpararea directa a acestor produse din catalogul SEAP,de la 
adresa www.e-licitatie.ro 
 
Valoarea estimata este de 6450,00 lei fara TVA 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Necesitatea achizitiei : Servicii medicale conform contract,se vor achizitiona urmatoarele 
servicii: 
 
 
Nr.crt Denumire UM PU lei 

fara 
TVA 

Valoare 
totala lei 
fara TVA 

1 Servicii medicale de medicina muncii pentru anul 

2021 (control medical periodic/angajare/reluarea 

activitatii) conform legislatiei in vigoare 

pachet 30,00 6.450,00 
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                    PRETUL PACHETULUI  VA INCLUDE INDIFERENT DE FUNCTIA DETINUTA: 

 

Pentru personalul cu suprasolicitare vizuală (personalul TESA): 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

Examen oftalmologic – efectuat cu Computer Visiotest 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina munci 

 

Pentru personalul care în exercitarea atribuţiilor conduce maşină de serviciu: 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

EKG cu interpretarea medicului specialist 

Examen oftalmologic – efectuat cu Computer Visiotest 

Audiometrie 

Probe vestibulare şi de echilibru 

Examen psihologic 

Dozarea glicemiei 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii 

 

Pentru personalul cu munca la înălțime: 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

EKG cu interpretarea medicului specialist 

Examen oftalmologic – efectuat cu Computer Visiotest 

Audiometrie 

Probe vestibulare şi de echilibru 

Probe funcționale ventilatorii 

Dozarea glicemiei 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii 

Pentru agenți de pază (fără armă): 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

EKG cu interpretarea medicului specialist 

Examen oftalmologic – efectuat cu Computer Visiotest 

Audiometrie 

Probe vestibulare şi de echilibru 

Dozarea glicemiei 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii 

 

Pentru personalul de îngrijire (cu munca la sol): 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

Probe funcționale ventilatorii 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii 

Pentru personalul didactic: 

Examen clinic general cu completarea dosarului medical 

Fişa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii 



 
 

 

   
 
 

 Prestarea serviciilor medicale se vor face  la sediul beneficiarului in perioada 01.09-
10.09.2021 dupa o programare stabilita de beneficiar. 
 
    Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la 
adresa  e-licitatie.ro pana la data de 27.08.2021,ora 12,00 ,de unde autoritatea 
contractanta va initia achizitia directa on-line. 
 
NOTA: Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate,nu obliga 
autoritatea contractanta si nu exclude de la procedura operatorii economici deja inscrisi 
in catalogul electronic SEAP. 
 
 
 

                                                        


