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Nr. 682764/04.05.2022 
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
2022_A1_054 

 Ministerul Finanțelor (MF), intenționează să achiziționeze servicii de examinare 
medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor (şoferi) 
în vederea stabilirii aptitudinii în muncă (cod CPV 85148000-8) prin achiziție directă 
în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice1 utilizând criteriul 
prețul cel mai scăzut.  

1. Detalii privind achiziția : 

 Informații suplimentare privind cerințele autorității contractante regăsiți în 
Specificațiile tehnice anexate prezentei. În cazul în care se indică anumite procedee 
speciale, mărci, etc., acestea se vor citi ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

 Menționăm că valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru această 
achiziție este de 23.270 lei 2,  detaliată după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Pachet servicii  Nr. persoane  
(repartizare orientativă) 

Preţ 
unitar/ 
pachet/ 
persoană 

lei  

Valoare estimată 
lei  

2022 2023 2024 2025 

2022 2023 2024 2025 
1 *Examen medical şi 

psihologic periodic 
pentru siguranța 
transporturilor (şoferi) 

15 16 16 16 290 4.350 4.640 4.640 4.640 

Subtotal (lei) 18.270,00 

2 

Investigații suplimentare stabilite de către medicul examinator (din 
cele prevăzute la cap. II, lit. A din Normele metodologice privind 
examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în 
siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor prevăzute în 
Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 
1.151/2021 și al ministrului sănătății nr.1752/2021 pentru aprobarea 
cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a 
personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor) 

în limita valorii totale de 
5.000,00 lei pe întreaga 
perioada de derulare a 

acordului cadru 

TOTAL GENERAL (lei) 23.270,00 
 

*Sunt incluse și situațiile prevăzute la cap. I art. 1 alin. (2)  din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 
transporturilor şi infrastructurii nr. 1.151/2021 și al ministrului sănătății nr.1752/2021 pentru aprobarea 
cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa 
transporturilor precum și alte situații neprevăzute. 

 

 

 

                                         
1 În principal art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și 
art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016 cu 
modificările și completările ulterioare 
2 Serviciile medicale nu sunt purtătoare de TVA. 
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 Valoarea maximă a acordului cadru: 23.270,00 lei fără TVA: 
Nr. 
crt. 

Pachet servicii  Nr. persoane  
(repartizare orientativă) 

Preţ 
unitar/ 
pachet/ 
persoană 

lei  

Valoare estimată 
lei  

2022 2023 2024 2025 
2022 2023 2024 2025 

1 Examen medical şi psihologic 
periodic pentru siguranța 
transporturilor (şoferi) 

15 16 16 16 290 4.350 4.640 4.640 4.640 

Subtotal (lei) 18.270,00 
2 Investigații suplimentare stabilite de către medicul examinator (din cele 

prevăzute la cap. II, lit. A din Normele metodologice privind examinarea 
medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor 
şi periodicitatea examinărilor prevăzute în Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 
transporturilor şi infrastructurii nr. 1.151/2021 și al ministrului sănătății 
nr.1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală 
şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor) 

în limita valorii totale de 
5.000,00 lei pe întreaga 

perioada de derulare a acordului 
cadru 

TOTAL GENERAL (lei) 23.270,00 
 Valoarea minimă a acordului cadru: 19.240,00 lei fără TVA: 

Nr. 
crt. 

Pachet servicii  Nr. persoane  
(repartizare orientativă) 

Preţ 
unitar/ 
pachet/ 
persoană 
lei fără 

TVA 

Valoare estimată 
lei  

2022 2023 2024 2025 
2022 2023 2024 2025 

1 Examen medical şi psihologic 
periodic pentru siguranța 
transporturilor (şoferi) 

14 14 14 14 290 4.060 4.060 4.060 4.060 

Subtotal (lei) 16.240,00 
2 Investigații suplimentare stabilite de către medicul examinator (din cele 

prevăzute la cap. II, lit. A din Normele metodologice privind examinarea 
medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor 
şi periodicitatea examinărilor prevăzute în Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 
transporturilor şi infrastructurii nr. 1.151/2021 și al ministrului sănătății 
nr.1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală 
şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor) 

în limita valorii totale de 
3.000,00 lei pe întreaga 

perioada de derulare a acordului 
cadru 

TOTAL GENERAL (lei) 19.240,00 
 Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5.890,00 lei: 

Nr. 
crt. 

Pachet servicii  Nr. persoane  
(repartizare orientativă) 

Preţ unitar/pachet/persoană 
lei  

Valoare estimată 
lei  

1 Examen medical şi psihologic 
periodic pentru siguranța 
transporturilor (şoferi) 

16 290 4.640,00 

Subtotal (lei) 4.640,00 
2 Investigații suplimentare stabilite de către medicul examinator (din cele prevăzute la cap. 

II, lit. A din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului 
cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor prevăzute în Anexa nr. 
3 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.151/2021 și al ministrului 
sănătății nr.1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi 
psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor) 

în limita valorii 
totale de 1.250,00 

lei pe întreaga 
perioada de 
derulare a 

contractului 
TOTAL GENERAL (lei) 5.890,00 

 Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 5.310 lei: 
Nr. 
crt. 

Pachet servicii  Nr. persoane 
(repartizare 
orientativă) 

Preţ unitar/pachet/ 
persoană 

lei  

Valoare estimată 
lei  

1 Examen medical şi psihologic 
periodic pentru siguranța 
transporturilor (şoferi) 

14 290 4.060,00 

Subtotal (lei fără TVA) 4.060,00 
2 Investigații suplimentare stabilite de către medicul examinator (din cele prevăzute la cap. 

II, lit. A din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului 
cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor prevăzute în Anexa nr. 
3 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.151/2021 și al ministrului 
sănătății nr.1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi 
psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor) 

în limita valorii 
totale de 1.250,00 

lei pe întreaga 
perioada de 
derulare a 

contractului 
TOTAL GENERAL (lei) 5.310,00 
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Informații privind acordul-cadru: 
a) acordul cadru se va încheia cu trei operatori economici, fără reluarea competiţiei, 

în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016; 
b) numărul de contracte subsecvente ce urmează a fi încheiate în baza acordului 

cadru: în funcție de necesitățile autorității contractante; 
c) durata celui mai mic contract subsecvent: 6 luni ; 
d) durata celui mai mare contract subsecvent: 12 luni ; 
e) durata acordului cadru: de la data semnării acordului-cadru și până la data de 

31.12.2025 . 

2. Instrucțiuni pentru ofertanți: 

În acest context, vă rugăm să aveți în vedere că termenul până la care operatorii 
economici pot transmite solicitări de clarificări este de 2 zile lucrătoare înainte de 
termenul limită fixat pentru depunerea a ofertelor. 

Oferta dvs. trebuie să conțină cel puțin următoarele documente/ informații: 

1. Formularul de ofertă financiară atașat.  

Notă: Prețul serviciilor ofertate va include toate cheltuielile ce derivă din 
aducerea la îndeplinire a obiectului prezentei achiziții. 

 

2. Formularul de ofertă tehnică atașat.  

Notă: Se vor anexa, dacă este cazul, documente suport (ex. copii, certificate 
conform cu originalul, după certificatele de agreare emise de Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii,  copie după certificatul de înregistrare emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificată conform cu originalul, etc). 

3. Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de 30 de zile.  

Ofertele pot fi transmise prin email până la data de 12.05.2022 folosind următoarele 
date de contact : 
Persoana de contact: Marius Leon TĂNASIE - Consilier achiziții publice superior 
E-mail: marius.tanasie@mfinante.gov.ro | Telefon: 021 226 2400 

IMPORTANT: Limita maximă a fișierelor care pot fi transmise prin e-mail este de 10M. 

MENȚIUNE: Formularele editabile atașate prezentei scrisori de intenție sunt destinate, 
pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o 
însoțesc și, pe de altă parte, să permită evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor 
depuse, de aceea rugăm insistent operatorii economici să utilizeze formularele puse 
la dispoziție la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/web/site/transparenta/achizitii-
publice. 

3. Evaluarea ofertelor: 

În prima etapă se analizează conformitatea ofertelor față de cerințele minime ale 
autorității contractante. Apoi, pentru ofertele admisibile, utilizând criteriul prețul cel 
mai scăzut, se procedează la întocmirea clasamentului pe baza căruia se stabilesc 
ofertele câștigătoare prin ierarhizarea în ordine crescătoare a valorilor totale fără TVA, 
iar acordul cadru se va semna doar cu ofertanții clasați pe primele 3 locuri.   

Atribuirea contractelor subsecvente se va face către operatorul economic semnatar al 
acordului cadru, clasat pe locul întâi, după aplicarea criteriului de atribuire.  
În cazul în care acesta nu va putea onora solicitarea autorității contractante, atribuirea 
contracului subsecvent se va face către operatorul economic clasat pe locul 2, semnatar 
al acordului-cadru. În  cazul în care și  operatorul economic clasat pe locul 2 declară că 
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nu va putea presta serviciile  , atunci atribuirea  se va face către operatorul economic 
semnatar al acordului cadru, clasat pe locul 3. 

4. Condiţii de plată: 

Plata se va efectua prin OP în termen de 30 de zile în contul deschis la Trezoreria 
Statului, conform art. 6 alin.(1) lit. a) din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând 
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

5. Ajustarea prețului contractelor subsecvente: 

5.1 După împlinirea a 24 luni de la implementarea acordului-cadru, părțile pot conveni 
cu privire la ajustarea prețului acestuia, aplicând IPC pentru servicii comunicat de 
Institutul Național de Statistică pentru anul precedent. 
5.2 (1) Pentru primii 2 ani de derulare a acordului-cadru prețul unitar rămâne ferm. 
(2) Pentru următorii ani prețurile unitare al serviciilor și produselor din tabelul prevăzut 
la art. 5.1 se vor ajusta pe baza Indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru servicii, 
comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul precedent, după 
următoarea formulă de calcul: 
Pua = Pui x IPC pentru servicii / 100, unde: 
Pua = prețul unitar actualizat 
Pui = prețul unitar inițial ofertat, valabil la semnarea acordului-cadru 
IPC pentru servicii = Indicele prețurilor de consum pentru servicii, comunicat de Institutul 
Național de Statistică din România 
Se va lua în considerare IPC pentru perioada curentă reprezentată de luna anterioară 
celei în care se întocmește contractul subsecvent (dacă există date publicate de INS; în 
caz contrar, se va lua în considerare ultima lună disponibilă pe site-ul INS) raportată la 
perioada de referință reprezentată de aceeași lună a anului anterior (de exemplu: pentru 
un contract subsecvent care se va încheia în luna aprilie 2023, perioada de referință este 
martie 2023 față de martie 2022). 
Sursa informaţiilor cu privire la evoluția IPC: http://www.insse.ro. 

6. Garanția de bună execuție: 

 Operatorul economic declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în 
cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fără TVA, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia. Garanția de bună execuție poate fi constituită 
virament bancar în contul RO06TREZ7005005XXX000153 – deschis la Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau printr-un instrument de 
garantare emis în condițiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisă: 

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România 
sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele 
publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună 
execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în 
cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea 
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contractantă are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și 
modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial 
sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul 
rămas de executat. 

Eliberarea / restituirea garanției de bună execuție se va face în condițiile legale. 

 
Cu deosebită considerație, 

 
Director general adjunct, 
Simion ILIE 
 

Șef serviciu, 
Cristina DUMITRICĂ 
 

Întocmit, 
Marius Leon TĂNASIE - Consilier achiziții publice superior  
 

 

  


