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ANUNŢ 

privind depunere ofertă informativă de preţ 

Primăria Oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 23, 

oraşul Baia de Arama, invită ofertanţii interesaţi sa depună ofertă informativă de preţ pentru achiziţia 

directă: Servicii de consultanţă în domeniu securităţii şi sănătăţii muncii". 

Principalele caracteristici ale achiziţiei: 

1. Tipul contractului: contract de servicii 

2. Sursa de finanţare: Bugetul local 

3. Coduri CPV: 71317000-3 - Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în 

controlul riscurilor 

71317210-8 - Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă 

La întocmirea ofertei informative de preţ se va ţine cont de faptul că se va încheia un contract pe 

perioada anului 2015 având ca obiect consultanta pentru următoarele servicii de prevenire şi protecţie 

conform Legii 319/2006 precum şi a înştiinţării Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi, astfel: 

Elaborarea raportului de evaluare riscuri si îmbolnăviri profesionale 

Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie 

Punerea la dispoziţie a instrucţiunii cadru de securitatea muncii în vederea elaborării de către 

persoana desemnată de conducerea societăţi şi şefii de sectoare de producţie, a instrucţiunilor 

proprii pentru completarea si sau aplicarea reglementarilor de securitate si sănătate în muncă, 

ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii precum şi ale locurilor de 

muncă/posturilor de lucru. 



Propunerea atribuţiilor si răspunderilor în domeniul securităţii în muncă ce revin lucrătorilor, 

corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului cu aprobarea 

angajatorului; 

întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

Verificarea cunoaşterii de către lucrători a masurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, 

precum si a atribuţiilor si responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii si sănătăţii în 

muncă, stabilite prin fisa postului 

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 

fiecare loc de munca; 

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii; 

- Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din 

unitate; 

Propunerea de clauze privind securitatea si sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări servicii; 

Efectuarea instruirii introductiv generale a lucrătorilor conform art. 83 din normele 

metodologice de aplicare a legii 319/2006; 

- Verificarea prin sondaj a însuşirii cunoştinţelor de securitatea muncii predate la instruirea 

periodica. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la TelaFax: 0252 381 473, e-mail: 

primaria_bda@yahoo.com, sau direct la sediul autorităţii. 

Adresa la care se depune oferta informativă de preţ: Primăria Baia de Aramă, Strada Tudor 

Vladimirescu, nr.23, localitatea Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 225100. 

Data limita pentru depunerea ofertei informative de preţ: 11.03.2015, ORA 15:00 

PRIMAR, 

Dunări Rafael 

mailto:primaria_bda@yahoo.com

