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în atenţia tuturor operatorilor economici interesaţi

ANUNŢ/ INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

având ca obiect
"Servicii de elaborare a unui studiu privind evaluarea câmpurilor electromagnetice"

Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava iniţiază procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
directă pentru elaborarea unui studiu privind evaluarea câmpurilor electromagnetice, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii nr. 520 / 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini anexat.

în acest context, operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte având în vedere 
următoarele:

1.Obiectul contractului: Serviciul presupune elaborarea unui studiu privind evaluarea câmpurilor 
electromagnetice, cu titlul Evaluarea câmpurilor electromagnetice în mediul de muncă la sediile 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceavâ  cod CPV 71600000-4 - Servicii de testare, analiză şi
consultanţă tehnică.

2. Modalitatea de achiziţie publică -  achiziţie directă
3. Sursa de finanţare: Bugetul de stat
4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: până la 2400 lei fără TVA.
5. Periada de prestare a serviciului: 45 zile (de la 01.02.2021 până la 17.03.2021).
6. Data limită pentru depunere ofertei: 28.01.2021, ora 1600.
8. Adresa la care se depun ofertele: Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava, e-mai 

ioana.verbal@prefecturasuceava.ro.
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile
10. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

în speranţa unei bune c ' ' w u 11 itru operativitate.
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CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia serviciului privind elaborarea studiului pentru evaluarea 

câmpurilor electromagnetice cu titlul "Evaluarea câmpurilor
electromagnetice în mediu! de muncă la sediile Instituţiei Prefectului -

Judeţul Suceava "

I.Context

Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava iniţiază procedura de atribuire a contractului 
de achiziţie directă pentru elaborarea unui studiu privind evaluarea câmpurilor 
electromagnetice, aferent anului 2021.

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 520 / 2016 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorifor la riscuri generate de câmpuri 
electromagnetice, în cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava se achiziţionează, o 
dată la doi ani, serviciul de elaborare a unui studiu privind evaluarea câmpurilor 
electromagnetice în mediul de muncă, la sediul instituţiei.

II. Date generale

1. Denumirea serviciului

Serviciul presupune elaborarea unui studiu privind evaluarea câmpurilor 
electromagnetice, cu titlul Evaluarea câm purilor electromagnetice în mediu! de muncă la



sediile In stitu ţie i Prefectului -Ju de ţu l Suceava, cod CPV 71600000-4 - Servicii de testare, 
analiză şi consultanţă tehnică.

2.Beneficiarul

Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava

3.Date privind amplasamentul

Studiul va fi realizat pentru 3 locaţii aparţinând Instituţiei Prefectului -  Judeţul 
Suceava precum şi pentru autovehiculele din dotarea instituţiei, prevăzute cu staţii 
TETRA.

Locaţiile pentru care trebuie realizate măsurătorile sunt:

• Sediul Instituţie Prefectului -  Judeţul Suceava cu sediul în Mun. Suceava, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 36;

• Sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto Şi înmatricularea 
Vehiculelor, str. Calea Unirii nr. 22 mun. Suceava, Jud. Suceava;

• Sediul Serviciul public comunitar de paşapoarte, situat în Str. Petru Rareş, 
nr. 70, mun. Suceava, Jud. Suceava.

• Autovehiculele existente la nivelul celor 3 instituţii respectiv:
1. Dacia Logan - MAI 56217
2. Dacia Logan - MAI 56195
3. Dacia Logan - MAI 41748
4. Dacia Duster -  MAI 36814
5. Dacia Logan - Mai 44616
6 . Dacia Logan - MAI 40556
7. Dacia Duster - MAI 47029
8. Dacia Logan -MAI 56187
9. Dacia Duster - MAI 55109
10. Dada Logan - MAI 43932

IlI.Serviciî solicitate

Elaborarea studiului privind evaluarea câmpurilor electromagnetice se va realiza 
astfel:

- Prima etapă presupune efectuarea de măsurători în locaţiile prevăzute de 
beneficiar în vederea măsurării undelor electromagnetice.

- Etapa a doua presupune analiza şi interpretarea rezultatelor, după cum urmează:
o Valorile măsurate ale câmpului electromagnetic la locul de muncă vor fi 

interpretate din punct de vedere ştiinţific



o Se vor prezenta cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor pentru securitate şi sănătate, în conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 
520/2016 din 20 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de 
câmpuri electromagnetice 

o Se va realiza raportul de încercare şi buletinul de analiză şi interpretare 
care va conţine o analiză a valorilor măsurate / calculate / interpretate în 
conformitate cu HOTĂRÂREA Nr. 520/2016 din 20 iulie 2016 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, care va 
menţiona şi numele beneficiarului, mărimile măsurate, metoda de 
măsurare, echipamentul de măsurare, cerinţele minime pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor, rezultatele evaluării, observaţii şi concluzii 
şi Hotărârea nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de 
muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 
ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică 
centrală

IV. Durata contractului si predarea documentaţiei
Perioada de prestare a serviciului este de 45 de zile, termen calculat începând cu 

prima zi de la data încheierii contractului de servicii.
întreaga documentaţie rezultată în urma prestării serviciului va fi predată 

achizitorului cel mai târziu în ultima zi a contractului.
Studiul se va depune la sediul autorităţii contractante în 3 exemplare originale, în 

forma scrisă iar recepţia se va realiza la sediul achizitorului în maxim 7 zile de la predarea 
lucrării.

V. Modalităţi de plată:
Plata se va efectua de unitatea beneficiară prin ordin de plată, în termen de 30 de 

zile de la data emiterii facturii în original, semnată şi ştampilată, şi numai după 
recepţionarea serviciului. ______________________
întocmit şi redactat Semnătura Avizat şef serviciu Semnătura
Tolescu Ioana Florin Sinescu

POP Maria Elena ^ .T


