
Servicii de consultanŃă în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă pentru Programul RO 10  

 1

 
 
                  SE APROBĂ, 
          DIRECTOR EXECUTIV 
                 Liliana VASILESCU 
                  DE ACORD,           
     ŞEF SERVICIU FINANCIAR,  
CONTABILITATE, ADMINISTRATIV           
      Victor DRUGĂ 

 
SecŃiunea A3: CAIET DE SARCINI 

 
 Prezentul Caiet de sarcini detaliază serviciile solicitate şi cerinŃele minime şi obligatorii 
pentru atribuirea contractului privind asigurarea de „Servicii de consultanŃă în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă pentru Programul RO10 - Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii sociale” finanŃat prin 
Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014”. 

 
1. INFORMAłII GENERALE 

 
Autoritatea contractantă, este FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS), 

înfiinŃat prin Legea nr. 129/1998, cu modificările şi completările ulterioare, organism de interes 
public cu personalitate juridică, fără scop lucrativ. 
 Pentru atingerea obiectivelor sale, în cei 14 ani de funcŃionare, FRDS a finanŃat peste 1400 
proiecte de mică infrastructură, servicii sociale şi activităŃi generatoare de venit, pentru comunităŃi 
rurale şi urbane sărace şi grupuri dezavantajate, în valoare totală de cca. 82 000 000 euro. 

FRDS a fost desemnat operator de program pentru implementarea Programului RO10 – Copii 

şi tineri aflaŃi în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 

naŃionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, în baza art. 19 al O.U.G. nr. 88 din 12 decembrie 
2012 privind cadrul instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenŃei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al SpaŃiului Economic European şi 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014.  
 Pentru asigurarea serviciilor din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de autoritate 
contractantă, urmează să selecteze un furnizor de servicii de consultanŃă în domeniul securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă, cu care să încheie prin achiziŃie directă, un contract de servicii pe durată de 36 
luni. 

Serviciile care urmează a fi prestate sunt cuprinse în Anexa 2A a OUG nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, categoria 11 – Servicii de consultanŃă în management cu 
excepŃia serviciilor de conciliere şi arbitraj, şi servicii conexe, cod CPV  79417000 - 0  Servicii de 
consultanŃă în domeniul securităŃii (Rev.2).  

  
2. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 
 Furnizorul prestator de servicii va realiza pentru autoritatea contractantă toate activităŃile 
necesare pentru respectarea prevederilor legislaŃiei specifice în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 
muncă, al prevenirii şi stingerii incendiilor, al managementului situaŃiilor de urgenŃă şi protecŃiei 
civile. 
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3. CERINłE MINIME DE CALIFICARE PRIVIND EXPERIENłA ŞI PREGĂTIREA 
PROFESIONALĂ  

 
 Contractarea expertului în securitate şi sănătate în muncă se va realiza cu condiŃia îndeplinirii 
cerinŃelor legale minime de pregătire în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă prevăzute de art. 
16 al H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006. 
 SelecŃia expertului în securitate şi sănătate în muncă se propune a se realiza prin evaluarea 
răspunsului aplicanŃilor la următoarele criterii: 

- pregătirea profesională de bază, 
- absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi 

situaŃii de urgenŃă, 
- experienŃa generală în activitatea profesională în profesia de bază şi experienŃa specifică în 

activitatea de expert în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi situaŃii de urgenŃă. 
 

4. CONDIłII DE ELIGIBILITATE ŞI CONFLICT DE INTERESE 
 

 Nicio persoană cu statut de funcŃionar public angajat al administraŃiei publice sau într-o 
instituŃie publică din România cu excepŃia universităŃilor şi organismelor asimilate acestora, nu poate 
să lucreze în cadrul contractului care urmează a fi atribuit.  
  
 5. INSTRUCłIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI  
 

 5.1. Documente de calificare 
 Ofertantul va prezenta toate documentele, în corelaŃie cu SecŃiunea A1 – Fişa de date a 
achiziŃiei, furnizând toate documentele solicitate la acest capitol. 
 

5.2. Oferta tehnică 
 Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, astfel încât să dovedească îndeplinirea criteriilor 
de selecŃie, a experienŃei candidatului în prestarea serviciilor similare şi a capacităŃii sale de a derula 
astfel de activităŃi.  
 În acest sens se transmite CV-ul (Formularul 7)semnat cu semnătura şi numele în clar şi se 
vor ataşa documente suport, certificate, diplome, copii după elementele relevante din contracte, 
recomandări datate, semnate şi parafate de emitent, documente constatatoare sau echivalent, etc. 

CV-ul trebuie să fie suficient de detaliat astfel încât să rezulte cel puŃin îndeplinirea 
calificărilor şi experienŃei profesionale solicitate.  

ExperienŃa profesională generală, precum şi experienŃa profesională specifică solicitată 
experŃilor şi care va fi luată în considerare în cadrul procesului de evaluare ca îndeplinind cerinŃele 
minime este acea experienŃă acumulată după absolvirea studiilor superioare. 

 
 5.3. Oferta financiară 
 Ofertantul va prezenta oferta financiară, prin exprimarea tarifului unitar pe angajat în lei fără 
TVA, conform Formularului nr. 8  
 

6. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR  
 

  6.1. Oferta tehnică  
Pentru aplicarea uniformă şi transparentă a criteriilor de evaluare a capacităŃii tehnice se 

propune aplicarea punctajului stabilit în următoarea grilă: 
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CRITERII DE EVALUARE Punctaj 

-  absolvent de studii medii (liceu), cu diplomă de    
bacalaureat 

10 

-  absolvent de studii universitare cu diplomă de 
licenŃă 

20 
A. Studii  
(max. 30 p) 

-  absolvent de studii postuniversitare de specialitate, 
cu diplomă 

30 

-  curs de pregătire în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 
în muncă, cu o durata de cel puŃin 40 de ore 

10 B. Cursuri de pregătire 
în domeniul SSM 
(max. 20 p) -  curs de pregătire în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 

în muncă, cu o durata de cel puŃin 80 de ore 
20 

-  curs de pregătire în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor 

10 C. Cursuri de 
pregătire în domeniul 
SU  
(max. 20 p) 

-  curs de pregătire în domeniul managementului 
situaŃiilor de urgenŃă 

20 

- sub 5 ani 5 
- între 5 şi 10 ani 10 

D. ExperienŃa 
profesională în 
profesia de bază  
(max. 15 p) - peste 10 ani 15 

- sub 5 ani 5 

- între 5 şi 10 ani 10 

E. ExperienŃa 
profesională specifică 
în domeniul securităŃii 
şi sănătăŃii în muncă şi 
situaŃii de urgenŃă 
(max. 15 p) 

- peste 10 ani 15 

 
 Ptehnic = 0,7 x (A + B + C + D + E) 
 
 6.2. Oferta financiară  
 Pentru cel mai mic tariful unitar pe angajat exprimat în lei fără TVA ofertat pentru asigurarea 
serviciului de consultanŃă în domeniul securităŃii şi sănătate în muncă, se va acorda 100 de puncte. 
 Pentru alt nivel al tarifului unitar propus, exprimat în lei fără TVA, punctajul se calculează 
astfel: 
  

    100
min

×=
Tn

T
Fn  puncte            

 unde  
- Tmin = cel mai mic tarif unitar propus, exprimat în lei fără TVA, 

- Tn   = tariful exprimat în lei fără TVA, propus de un ofertant, altul decât cel care a      

            ofertat cel mai mic tarif unitar,  

 
 Punctajul pentru oferta financiară este: 
  
 Pfinanciar = 0,3 x F   
  
   
        6.3.  Punctajul total  
 Punctajul total al fiecărei oferte se obŃine prin însumarea punctajului financiar şi a 
punctajului tehnic obŃinut. 



Servicii de consultanŃă în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă pentru Programul RO 10  

 4

  
 Ptotal =  Ptehnic  + Pfinanciar 
 
 Comisia de evaluare va stabili clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obŃinute. 
 Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câştigătoare. 
       

7. CRITERII SUPLIMENTARE DE DEPARTAJARE 
 7.1. În cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire, se constată că ofertele clasate pe 
primul loc au punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai mare punctaj tehnic.  
 7.2. În cazul în care şi punctajul tehnic este egal, contractul va fi atribuit ofertantului care 
obŃine cel mai mare punctaj la capitolul Cursuri de pregătire în domeniul SSM. 
 7.3   În cazul în care şi punctajul la capitolul Cursuri de pregătire în domeniul SSM este egal, 
contractul va fi atribuit ofertantului care obŃine cel mai mare punctaj la capitolul ExperienŃa 
profesională specifică în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi situaŃii de urgenŃă. 
 
 

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 Ofertantul va transmite oferta prin completarea Formularului nr. 9 
 Ofertele trebuie prezentate conform cerinŃelor caietului de sarcini astfel încât să se asigure 
posibilitatea verificării corespondenŃei cu specificaŃiile prevăzute în caietul de sarcini.  
 Documentele ofertei vor fi îndosariate şi însoŃite de un opis al documentelor prezentate. 
 Adresa la care se depune oferta, într-un exemplar Original, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, 
etj. 3, Sector 3, Bucureşti, înainte de  termenul limită de depunere  - ora şi data -  prevăzute în 
anunŃul publicat în SEAP şi pe site-ul www.frds.ro, secŃiunea AnunŃuri. 
  În cazul în care, în scopul verificării conformităŃii propunerii tehnice cu cerinŃele caietului de 
sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare ori pentru a demonstra îndeplinirea anumitor 
criterii de selecŃie, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie 
transmise la aceeaşi adresă. 
 Documentele ofertei nu vor conŃine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise 
peste scrisul iniŃial. În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest 
sens, documentele respective trebuie să fie valabile, semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
 Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă. 
 Semnăturile de pe fiecare formular vor avea menŃionat în clar numele şi funcŃia celui care 
semnează. 
 Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea 
ofertelor, adresând pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea 
modificării.  
 Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legatură cu posibilitatea ofertantului de a 
depune noua ofertă, modificată, pâna la data şi ora limită, stabilită în anunŃ. 
 Plicul în care este transmisă oferta va avea înscrise următoarele informaŃii obligatorii: 

- numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
- titlul serviciilor pentru care se depune oferta „Servicii de consultanŃă în domeniul 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă pentru Programul RO 10 – Copii şi tineri în situaŃii de 

risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi 

promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 

Economic European 2009 – 2014”.adresa autorităŃii contractante indicată mai sus, la care 
este depusă oferta; 
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- menŃiunea „A nu se deschide înainte de sedinŃa de deschidere a ofertelor din data de 
.........2014, ora 14.00”. 

 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă 
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru neprimirea ofertei în timp util. 
  Oferta depusă la o alta adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi va fi respinsă conform prevederilor art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 Neprezentarea ambelor oferte, tehnică şi financiară are ca efect descalificarea ofertantului. 
 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina ofertantului. 

 
ÎNTOCMIT, 

 
DoruleŃ DAVID 


