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CAIET DE SARCINI
Servicii conexe privind transportul de cadavre
Cod CPV – 98370000-7
Cerinţe pentru transportul de cadavre în vederea efectuării autopsiei medico-legale la IML
Timişoara
Obiectul contractului
Transportul persoanelor decedate pentru care s-a dispus efectuarea autopsiei medicolegale de la unităţile sanitare din municipiul Timişoara şi de pe raza municipiului Timişoara,
inclusiv localităţile limitrofe la morga IML.
Cadrul general
Orice acțiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin
respect pentru demnitatea umană.
Prestatorul asigură o conduită morală deplină a personalului și răspunde pentru încălcarea
normelor morale și legale incidente serviciului prestat, precizate în Hotărârea nr. 741 din
12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.
Institutul de Medicină legală exercită referitor la expertiza medico-legală pe cadavre,
atribuțiile stabilite prin Ord. 1134/2000, secţiunea 5, art. 36.

Cerințe specifice
Deţinerea în proprietate a unui vehicul autorizat, în stare bună de funcţionare, special
amenajat pentru transportul cadavrelor, cu spaţiu corespunzător pentru cel puţin un
decedat.
Solicitantul va deţine echipamente obligatorii: targă, huse de transport impermeabile cu
mânere, pentru transportul cadavrelor, echipament de protecție individuală pentru
personal. Asigurarea echipamentului de protecţie a persoanelor care manipulează
cadavrele este obligaţia ofertantului, care va dota personalul cu echipamente
inscripţionate cu denumirea firmei respective. Vor fi respectate normele de igienă impuse
de reglementările legale în vigoare și se vor asigura substanțe dezinfectante recomandate
de normele actuale.
Deplasarea cu autovehicului se va face la locul indicat de organele de poliţie, plecarea
efectuându-se în termen de cel mult 15 minute de la primirea apelului, timpul de deplasare
fiind în funcţie de distanţă, categorie de drum şi viteza legală admisă. Prestatorul va
asigura autovehiculul cu dispozitiv GPS şi va întocmi documente justificative privind
distanţele parcurse per caz.

Cadavrele pot fi ridicate de la locul indicat de organele de poliţie numai după primirea
avizului acestora şi vor fi transportate în condiţii de siguranţă privind normele tehnice,
sanitare și normele rutiere, la morga IML Timişoara.
Prestatorul se va deplasa cu autovehiculul special la locul indicat de organele de anchetă
(poliţie, procuratură), apoi va transporta cadavrul la morga IML Timișoara, cu personal
suficient, format din cel puţin două persoane care să poată transporta cadavrul cu targa în
camera frigorifică.
Prestatorul se obligă să efectueze în siguranţă transportul cadavrelor şi a bunurilor aflate
asupra acestora și răspunde de eventuala dispariţie a obiectelor de valoare pe durata
transportului.
Serviciul de transport cadavre va fi asigurat pe următoarele trasee (fără a fi precizate
limitativ):
- de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara la morga IML Timișoara;
- de la spitalul Clinic Municipal Timișora la morga IML Timișoara;
- de pe raza municipiuiui Timișoara și localitățile limitrofe la morga IML Timișoara;
Criterii de eligibilitate
Cel mai bun raport preţ/calitate
Termen de depunere a ofertei şi dosarelor – 07.12.2016
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