
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
SUD - VEST OLTENIA 

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585 
CIF 23788928 

IBAN RO78RNCB0134107084860001 

Hotărâre 
Privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de achiziţie publică privind 

furnizare de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în cadrul 
proiectului "îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgentă în regiunea Sud Vest Oltenia" finanţat prin PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.3. - îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19.05.2010, la 
sediul Asociaţiei din Craiova, str. Unirii nr.19, având în vedere 

dispoziţiile art.17 alin. 1 lit. k), din statutul Asociaţiei referitoare la atribuţiile Consiliului 
de Administraţie al Asociaţiei, 
prevederile art.21 alin.2 din statutul Asociaţiei referitoare la cvorum 

- analiza şi dezbaterile din şedinţa din data de 19.05.2010, consemnate în procesul verbal 
al şedinţei Consiliului de Administraţie al Asociaţiei 

Art.1. Se aprobă documentaţia de atribuire pentru contractul de achiziţie publică privind 
furnizare de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în cadrul proiectului 
"îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgentă în regiunea Sud Vest Oltenia" finanţat prin PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 
2007-2013, Axa prioritară 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.3. - îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
SUD - VEST OLTENIA pentru a fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale membră a Asociaţiei. 

HOTĂRĂŞTE 

REPREZENTANŢII ASOCIAŢILOR 

JUDEŢUL DOLJ 

JUDEŢUL GORJ 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 

JUDEŢUL OLT 

JUDEŢUL VÂLCEA 

Nr. Data /l oS.Zoln 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ 
SUD-VEST OLTENIA 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 
Axa prioritară 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.3. - îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
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Conţinutul Documentaţiei de Atribuire 

VOLUMUL 1- Fisa de date a achiziţiei 

VOLUMUL 2 - Caiete de sarcini - Specificaţii tehnice 

VOLUMUL 3 - Formulare şi modele 

VOLUMUL 4 - Clauze Contractuale 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
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NR. A N U N Ţ : 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restricţii condiţiile generale si 
particulare care guvernează acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, 
indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii trebuie sa 
examineze cu grija Documentaţia de Atribuire si sa pregătească oferta conform tuturor 
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si de specificaţii tehnice conţinute in 
aceasta Documentaţie. Eşecul de a depune o oferta care sa nu conţină toate informaţiile cerute 
in termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a 
unei rezerve in oferta relativ la Documentaţia de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de 
rezerve va duce la respingerea imediata a ofertei, fara nici o evaluare. 
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I N F O R M A Ţ I I G E N E R A L 

A U T O R I T A T E A C O N T R A C T A N T Ă 

Denumire: A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E I N T E R C O M U N I T A R A S U D - V E S T 
O L T E N I A 
Adresă: Str. Unirii, nr. 19 
Localitate: Craiova Cod poştal: 

200585 
Ţara: România 

Persoana de contact: Telefon: +40 (0)251408214 

Doamna Anca Combei 

E-mail: anca.combei(<x>cidoli.ro Fax: +40 (0 ) 251408245 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): -

P R I N C I P A L A A C T I V I T A T E A A U T O R I T Ă Ţ I I C O N T R A C T A N T E 

• ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local 
• agenţii naţionale 
a autorităţi locale 
• aite instituţii guvernate de legea 
publică 
• instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
• altele (specificaţi) 
asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară de utilitate publică 

• servicii publice centrale 
• apărare 
o ordine publică/siguranţă naţională 
• mediu 
• economico-financiare 
o sănătate 
D construcţii şi amenajarea teritoriului 
• protecţie socială 
• cultură, religie şi activ, recreative 
• educaţie 
• activităţi relevante 

• energie 
• apă 
• poştă 
• transport 

•altele (specificaţi) - implementare proiecte 
regionale 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante 
D A D mm 

INFORMAŢI I . S I C L A R I F I C Ă R I 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi 
obţinute: 

• la adresa mai su s menţionată 
• altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Date limită de primire a solicitărilor de c arificări: 

Solicitările de clarificări se vor inainta prin fax sau posta la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Craiova, str. Unirii, nr. 19, cu pana la 9 zile înainte 
de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 16:00 şi vor cuprinde: 

Numele proiectului, 
Numele şi adresa operatorului economic, nr. telefon, nr. fax, adresă e-mail, 

persoană de contact. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări va fi de pana la 6 zile înainte de 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
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Răspunsuri le la solicitările de clarificări vor fi publicate în S E A P . 

CONDIŢ I I D E O B Ţ I N E R E A D O C U M E N T A Ţ I E I D E A T R I B U I R E : 

• Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente: 

Documentaţia de atribuire se va publica în S E A P în integralitate, odată cu publicarea 
Anunţului de participare, fiind accesibilă tuturor operatorilor economici interesaţi, prin 
simpla descărcare. 

Document 
de plată: 

• N U atunci: 
a Accesibilă în S E A P in integralitate. 

INST ITUŢIA R E S P O N S A B I L A P E N T R U S O L U Ţ I O N A R E A C O N T E S T A Ţ I I L O R 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - C N S C 

Adresă: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3 

Localitate: Bucureşti Cod 
poştal: 

030084 Ţara: România 

E-mail: office(o3cnsc.ro Telefon: (+40) 21.310.46.41 

Web: www.cnsc.ro Fax: (+40)21.310.46.42 

S U R S A D E F I N A N Ţ A R E 

S e specifică sursele de finanţare După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
ale contractului ce urmează a fi comunitare 
atribuit D A • NU • 
- Fonduri 8 5 % 
Europene P R O G R A M U L U I O P E R A Ţ I O N A L R E G I O N A L 
-Bugetu l de S t a t - 1 3 % 2007-2013 
Fondul National Axa prioritară 3 - îmbunătăţirea infrastructurii 

- Bugetul Local 2% sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.3. -
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea Sud Vest Oltenia 
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O B I E C T U L C O N T R A C T U L U I 

D E S C R I E R E 

PROIECT: „ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR 
OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENTĂ ÎN 
REGIUNEA SUD VEST OLTENIA" 

2.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locui de livrare sau prestare 
„Furnizare de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" 

(a) Lucrări 
• 

(b) Produse m (c) Servicii • 

Execuţie • 
Proiectare şi execuţie • 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritate 
contractantă • 

Cumpărare • 
Leasing • 
închiriere • 
Cumpărare în rate • 

Categoria serviciului 
2 A n 
2 B • 

(Se specifică din care 
categorie de servicii aparţine 
obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A , fie din Anexa 2B) 

Principala locaţie a lucrării 

Cod C P V 
•••••••• 

Principalul loc de 
livrare 
Regiunea Sud-Vest 
Oltenia - judeţele Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Vâlcea 

Cod C P V 
34144210-3 
Vehicule de pompieri 
34114000-9 
Vehicule cu utilizare 
specială 

Principalul loc de prestare 

Cod C P V 
•••••••• 

2.1.3. Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: • 
încheierea unui acord cadru: • 
2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 
- termen de livrare: maxim 6 luni de la atribuirea contractului 

2.1.5. Informaţii privind acordul cadru (d acă este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori • 
Nr. • • • 
sau, dacă este cazul nr. • • • maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator • 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
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Durata acordului cadru: 
Durata în ani sau luni • • • 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
D A • N U D 

2.1.6. Divizare pe loturi 
da i nu • 

Ofertele se depun pe: 

Un singur lot • Unul sau mai multe s Toate loturile • 

Alte informaţii referitoare la loturi: 

Lot 1: Autospeciale pentru lucrul cu apă şi s pumă - 21 buc 
Lot 2: Autospeciale de cercetare N B C R (nuclear, biologic, chimic, radiologie) - 2 buc 
Lot 3: Autospeciale pentru descarcerărî grele - 5 buc 
Lot 4: Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă-FRAP - 15 buc 

2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate D A • N U s 

D E S C R I E R E A C O N T R A C T U L U I 

Contractul are ca scop achiziţia de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă, în 
cadrul proiectului „îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgentă în regiunea Sud Vest Oltenia", conform 
caietului de sarcini şi specificaţiilor tehnice ataşate. 

2.2.2. Opţiuni (dacă există) D A • NU • 

COND IŢ I I S P E C I F I C E C O N T R A C T U L U I 

2.3.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract: 
Conform modelului de contract ataşat la D A • NU • 
documentaţie 

2.3.2. Contract rezervat D A • N U i 
(dacă DA scurtă descriere ) 

2.3.3. Altele D A • N U • 
{dacă DA, descrieţi) 

P R O C E D U R A 

P R O C E D U R A S E L E C T A T A 

Licitaţie deschisă • Negociere cu anunţ de participare • 
Licitaţie restrânsă • Negociere fără anunţ de participare • 
Licitaţie restrânsă accelerată • Cerere de oferte • 
Dialog competitiv o Concurs de soluţii 

i 
• 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
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E T A P A F INALA D E L IC ITAŢIE E L E C T R O N I C A 

Nu este cazul. 

L E G I S L A Ţ I A A P L I C A T A 

• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată prin legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

• H.G. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, 
modificată şi completată; 

» Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

« Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltării întreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.  

CR ITER I I D E C A L I F I C A R E Ş I / S A U S E L E C Ţ I 

S ITUAŢ IA P E R S O N A L A A O F E R T A N T U L U I 

4.1.1 Declaraţii 
privind eligibilitatea 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

1. Ofertantul trebuie să completeze Formularul 4.1.1.A şi 
Formularul 4.1.1.B. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
aceste formulare. 

în cazul in care ofertantul beneficiază de susţinere conform art. 
186 şi 190 din OUG 34/2006 si susţinătorii acestuia trebuie sa 
prezinte aceste formulare. 

2. Oferta este considerată inacceptabilă atunci când este depusă 
de un ofertant care, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin 
hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru frauda si/sau pentru spălare de bani. 

3. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care 
se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt 
conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale 
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii sau este intr-o situaţie similara cu cele 
menţionate anterior, reglementata prin lege; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa 
in una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); 
c) nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor 
si contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, in 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
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conformitate cu prevederile legale in vigoare in România 
sau in tara in care este stabilit; 
d) în ultimiii doi ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în 
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este 
de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale s e 
dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele 
prevăzute la art. 188, alin. (3) iit. a) din O U G 34/2006. 
e) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva 
a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli in materie profesionala; 
f) prezintă informaţii false s au nu prezintă informaţiile 
solicitate de către autoritatea contractanta, in legătura cu 
situaţia proprie aferenta cazurilor prevăzute la Iit. a) - e). 

4.1.2 Declaraţii 
privind calitatea de 
participant 
Solicitat m 
Nesoiicitat • 

Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.2 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
acest formular. 

Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub 
sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă: 
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori 
economici; 
b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună; 

c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte; 
d) întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care 
participarea acestora nu este de natură să distorsioneze 
concurenţa. 

4.1.3 Certificate 
constatatoare privind 
îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile 
de piaţa 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

Persoanele juridice romane vor prezenta certificate de 
atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată 
a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care să 
ateste că firma ofertantă nu se înregistrează cu datorii, respectiv: 

• certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele 
locale si alte venituri ale impozitului local, emis de 
serviciul public pentru finanţe publice locale 

• certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor 
de plata către bugetul general consolidat (bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de 
sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj), emis de 
Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscala - Direcţia Generala a Finanţelor 
Publice 
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Documentele solicitate vor fi emi se cu m a x i m 30 de zile 
înainte de data limita de depunere a ofertelor s i se vor 
prezenta in original s a u copie legalizata. 

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document 
edificator eliberat de autorităţi ale ţării de origine (certificate, 
caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa 
dovedească că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local in 
conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. 
Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din 
O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Aceste documente vor fi prezentate în original s a u copie 
legalizată, însoţite de traducerea autorizată ş i legalizată în 
limba română. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 

Observaţi i: Ofertele depuse de operatorii economic i care 
figurează cu datorii neachitate către bugetul de stat s a u 
către bugetul local vor fi respinse. 

C A P A C I T A T E A D E E X E R C I T A R E A ACTIV ITĂŢI I P R O F E S I O N A L E 

4.2.1 Persoane 
juridice române 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile 
înainte de data deschiderii ofertelor, din care s ă rezulte: 
a) că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac 
obiectul achiziţiei publice; 
b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, 
administrarea afacerilor de către un judecător sindic sau cu 
privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa 
în una din aceste situaţii. 

- Certificatul Unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului 

Documentele vor fi prezentate in original s a u copie 
legalizata. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
aceste documente. 

4.2.2 Persoane 
juridice străine 
Solicitat H 
Nesolicitat • 

Documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoana juridică, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
Ofertanţii nerezidenti vor prezenta documentele în original sau 
copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



11 

limba română. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
aceste documente. 

Ofertanţii vor prezenta un Certificat de Rezidenta Fiscala 
(evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in 
curs. 

In cazul unei asocieri, liderul asociaţie este obligat sa prezinte 
acest certificat. 

Nota Contractul de achiziţie publica va fi încheiat numai dupa ce 
se va prezenta certificatul de rezidenţă fiscală valabil pentru anul 
calendaristic in curs. 

S ITUAŢ IA E C O N O M I C O - F I N A N C I A R A 

4.3.1 Informaţii 
generale 
Solicitat B 
Nesoiicitat • 

Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.3.1. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
acest formular. 

4.3.2 Bilanţ Contabil 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

Prezentarea bilanţurilor contabile aferente anilor 2008 şi 2009 
vizate şi înregistrate de organele competente. 

Pentru ofertanţii nerezidenti, în cazul cărora legislaţia ţării de 
origine nu prevede inregistrarea bilanţului, Ofertantul va prezenta 
ultimele doua bilanţuri contabile anuale, anexele la acestea şi 
balanţele de verificare contabilă, însoţite de raportul auditorilor 
financiari si contabili autorizaţi, sau de cenzorii societăţii, dupa 
caz, din care s a rezulte conformitatea, sub toate aspectele 
semnificative, a valorilor reprezentând activele circulante, 
datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea. 
Ofertanţii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate legalizate 
ale documentelor solicitate mai sus. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 
ofertanţilor - persoane juridice romane si persoane juridice 
străine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele 
nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
aceste documente. 

4.3.3. Informaţii 
privind cifra de 
afaceri 
Solicitat a 
Nesoiicitat • 

S e vor prezenta informaţii pentru ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009). 
S e completează Formularul 4.3.1. 
Cerinţă minimă: 
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie 
s a fie: 

- Pentru lotul 1: egală sau mai mare decât 10.850.000 lei; 
- Pentru lotul 2: egală sau mai mare decât 2.000.000 lei; 
- Pentru lotul 3: egală sau mai mare decât 1.650.000 lei; 
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- Pentru lotul 4: egală s au mai mare decât 5.460.000 lei; 

în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai 
multe loturi, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani a acestuia va fi 
egală sau mai mare decât valoarea cumulată corespunzătoare 
acestor loturi, 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
acest formular, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în 
mod cumulativ. 

In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea 
beneficia de reducerea cerinţei privind valoarea cifrei de afaceri 
la 50 % , fiecare asociat trebuie să se încadreze în categoria 
IMM, conform Legii nr. 346/2004. 

Ofertantul individual sau ofertanţii asociaţi, care solicită 
reducerea cerinţei privind valoarea cifrei de afaceri la 50 % , vor 
prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 
din Legea 346/2004 din care să rezulte că se încadrează în 
categoria IMM-urilor. 

în cazul ofertanţilor nerezidenţi valorile vor fi exprimate în lei, 
la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrală 
Europeană pentru anul respectiv. 
Pentru contractele exprimate în alte monede decât euro, se va 
folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată 
de către Banca Centrală Europeană, (www.ecb.inti pentru anul 
în care contractul respectiv a fost semnat. 

4.3.4 Informaţii 
privind accesul la o 
linie de credit 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

S e va prezenta o scrisoare bancară de confirmare a accesului la 
o linie de credit pentru proiectul pentru care s e depune oferta, 
pentru o suma de minim: 

• Pentru lotul 1: 2.162.647 lei. 
• Pentru lotul 2: 397.479 lei. 
• Pentru lotul 3: 325.210 Iei. 
• Pentru lotul 4: 1.084.034 lei. 

în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai 
multe loturi, valoarea liniei de credit va fi egală s au mai mare 
decât valoarea cumulată corespunzătoare acelor loturi. 

In cazul unei asocieri această cerinţă poate fi îndeplinită 
cumulativ. 

C A P A C I T A T E A T E H N I C A S I / SAU P R O F E S I O N A L A 

4.4.1 în susţinerea capacităţii tehnice şi profesionale, ofertantul va 
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Solicitat m 
Nesolicitat • 

prezenta: 

1. Autorizaţia pentru livrarea produselor emisă de producător. S e 
solicită completarea Formularului 4.4.1A. 
în situaţia în care autorizaţia provine de la o altă persoană 
juridică decât producătorul, trebuie prezentat întreg lanţul de 
autorizări, astfel încât să fie demonstrată legătura dintre 
producător şi ofertant. S e solicită completarea Formularului 
4.4.1 B. 

4.4.2 Informaţii 
privind 
subcontractantii / 
asociaţii 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

Ofertantul - liderul Asociaţiei va completa: 
Lista cuprinzând asociaţii / subcontractantii (Formularul 4.4.2). 
în listă vor fi incluşi toţi asociaţii precum şi subcontractantii care 
urmează s ă îndeplinească o parte a contractului de achiziţie 
publica (partea subcontractata in exprimare valorica). 

De asemenea, se va completa: 

1. Declaraţie privind partea/părţile din contract ce urmează a fi 
îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. S e va 
completa Formularul 4.4.2 A. 

2. Pentru subcontractantii ce deţin minim 10% din valoare se va 
prezenta declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 180 - Declaraţie privind eligibilitatea 
(Formularul 4.1.1 A) si art. 181 (Formularul 4.1.1B). 

In cazul asocierii, lista cuprinzând asociaţii / subcontractantii va fi 
insotita de un acord de asociere în care să se menţioneze ca 
toţi asociaţii îşi a sumă răspunderea solidară pentru indeplinirea 
contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi 
s ă primească instrucţiuni de la si in numele tuturor asociaţilor, 
individual si colectiv, si ca liderul asociaţiei este responsabil 
pentru indeplinirea contractului. înţelegerea trebuie sa stipuleze, 
de asemenea, ca toti asociaţii din Asociaţie/Consorţiu sunt 
obligaţi sa ramana in Asociaţie/Consorţiu pe intreaga durata a 
contractului. 

Ofertantul, in cazul in care este format dîntr-o asociaţie la care 
participa mai mulţi operatori economici, va s e m n a o declaraţie 
prin care se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata 
câştigătoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere 
legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data 
semnări i contractului. 

Dacă ofertantul declarat câştigător foloseşte subcontractanţi, 
înainte de încheierea contractului, operatorul economic ofertant 
va prezenta Autorităţii Contractante contractele încheiate cu 
subcontractantii nominalizaţi în ofertă. 

4.4.3 Lista Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 
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principalelor 
livrari/prestatii in 
ultimii 3 ani 
Solicitat a 
Nesolicîtat • 

ani. Ofertantul va trebui sa prezinte lista contractelor de natură 
similară prestate în ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) - Formularul 
4.4,3. 

In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare 
asociat in parte 

4.4.4 Fisa 
experienţa similara 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

1. Cerinţa minima: Ofertantul trebuie să facă dovada că a 
încheiat şi finalizat sau că are în derulare, în ultimii 3 ani, unul 
sau mai multe contracte care au avut ca obiect furnizarea de 
produse similare cu produsele supuse procedurii de achiziţie 
publică (anume, pentru lotul 1 - autospeciale pentru lucrul cu apă 
şi spumă, pentru lotul 2 - autospeciale de cercetare N B C R , 
pentru lotul 3 - autospeciale de descarcerări grele, pentru lotul 4 
- autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordare a asistenţei medicale de urgenţă - F R A P ) a cărui/căror 
valoare trebuie să fie mai mare sau egală, după cum urmează: 

• Pentru lotul 1: decât 1.029.000 lei, fără T.V.A. 
• Pentru lotul 2: decât 1.987.000 lei, fără T.V.A. 
• Pentru lotul 3: decât 650.000 lei, fără T.V.A. 
• Pentru lotul 4: decât 722.000 lei, fără T.V.A. 

în cazul în care în contractul/contractele prezentate ca 
experienţă similară se regăsesc şi alte produse în afara celor 
solicitate în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică, 
pentru îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară se 

4.4.4 Fisa 
experienţa similara 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

vor lua în considerare doar valorile produselor similare supuse 

4.4.4 Fisa 
experienţa similara 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

prezentei achiziţii. 

în cazul în care are în derulare contractul/contractele prin care îşi 
susţine experienţa similară, valoarea realizată în ultimii 3 ani 
trebuie să îndeplinească condiţiile de mai su s . în această 
situaţie, se va prezenta recomandarea din partea beneficiarilor 
precum şi copie a procesului verbal de recepţie/recepţie parţială 
a produselor, valoarea ce va fi luată în considerare ca experienţă 
similară fiind doar aceea pentru produsele ce au fost deja livrate. 

în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai 
multe loturi, valoarea produselor similare din 
contractul/contractele prezentate va fi mai mare s au egală decât 
valoarea cumulată corespunzătoare acestor loturi. 

S e va prezenta Formularul 4.4.4 A însoţit de copia 
contractului/contractelor declarat/declarate. 

2. Pentru contractul/contractele prin care dovedeşte indeplinirea 
cerinţei minime privind experienţa similara, ofertantul trebuie sa 
prezinte cel puţin cate o recomandare din partea beneficiarilor. 
S e va completa Formularul 4.4.4 B. 

în cazul în care ofertantul depune oferta pentru mai multe loturi si 

4.4.4 Fisa 
experienţa similara 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

isi demonstrează experienţa similară prin cumularea mai multor 
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contracte, nu este obiiqatoriu ca toate cateqorîile de produse 
similare să se reqăsească în fiecare din aceste contracte, cerinţa 
minimă pentru experienţă similară fiind îndeplinită prin valoarea 
cumulată a cateqoriilor de produse similare ce se reqasesc în 
contractele prezentate pentru loturile respective. 

în cazul în care experienţa similară este demonstrată printr-un 
sinqur contract, este obiiqatoriu ca acesta să cuprindă toate 
cateqoriile de produse similare pentru loturile respective. 
luându-se în considerare doar valorile acestor produse. 

In cazul in care contractele prezentate ca experienţa similara au 
fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare 
pentru indeplinirea cerinţei minime se va calcula in conformitate 
cu procentul prevăzut in contractul de asociere. In acest s e n s s e 
solicita copie leqalizata a contractului de asociere si documente 
doveditoare din care s a rezulte furnizarea acelor cateqorii de 
produse similare solicitate ca experienţă similară. 

in căzui unei asocieri aceasta cerinţa minima se va considera 
indeplinita in mod cumulativ. 

Notă: 
i. în situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant 
se va prezenta o copie a contractului de subcontractare. 
ii. In cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, 
care împiedică prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile 
din contract din care să rezulte părţile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, preţul contractului, precum şi 
pagina finală cu semnătur i ; 
iii. De asemenea, livrarea unor asemenea produse se poate 
confirma şi prin prezentarea unor certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat 
beneficiar, conţinând toate informaţiile esenţiale ale contractului, 
în original sau copie legalizată. 

4.4.5 Standarde de 
asigurarea calităţii 
Solicitat • 
Nesolicitat • 

Ofertantul va prezenta un Certificat de atestare a implementării 
unui sistem de asigurare a calităţii, respectiv I S O 9001 s au 
echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. în cazul în care 
operatorul economic nu deţine un certificat de calitate aşa cum 
este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, 
în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă 
asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. 
In cazul unei asocieri aceste documente vor fi prezentate de 
fiecare asociat in parte. 

N O T A 1: Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are 
dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de 
reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum 
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au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care 
ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a 
respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele 
asemenea. 

în cazul în care uzează de acest drept, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa 
certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de 
calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în 
termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile 
lucrătoare. 

De asemenea, in cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din O U G 
34/2006, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şt financiară ori capacitatea tehnică 
şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru 
verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 

Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 
alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument 
juridic care s ă asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea 
anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. 

în cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse 
efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal 
angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele 
respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în 
funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. 

în cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum 
ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări 
furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al 
cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii 
contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul 
derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi 
corespunzătoare a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. 

în situaţiile prevăzute mai su s susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii 
contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din 
urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

Angajamentul ferm al susţinătorului ofertantului câştigător, cuprinzând in mod obligatoriu 
aceste menţiuni, se va autentifica si va face parte integrantă din contractul de achiziţie 
publică. 

S e vor folosi formularele ataşate (Formularul 6 si Formularul 7, inclusiv Anexele 1 si 2 ale 
Formularului 7, daca este cazul). 

N O T A 2: în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi,  
documentele de calificare vor fi prezentate o s ingură data, doar ofertele financiare ş i  
tehnice fiind prezentate distinct pentru fiecare lot în parte. 
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P R E Z E N T A R E A O F E R T E I 

L I M B A D E R E D A C T A R E A O F E R T E I 

Limba de redactare a ofertei este L imba R o m a n a . 
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din tara in care ofertanţii străini sunt 
rezidenţi pot fi prezentate in limba originala, cu condiţia ca acestea sa fie insotite de 
traducerea autorizata si legalizata in limba romana. 

P E R I O A D A D E V A L A B I L I T A T E A O F E R T E I 

90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decât aceasta va fi respinsa de 
comisia de evaluare, ca fiind inadmisibila. 

G A R A N Ţ I A D E P A R T I C I P A R E 

Cuantumul garanţiei de participare este, după cum urmează: 
• Pentru lotul 1: 108.132 lei. 
• Pentru lotul 2: 19.874 lei. 
• Pentru iotul 3: 16.261 lei. 
• Pentru lotul 4: 54.201 lei. 

în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi, cuantumul 
garanţiei de participare va corespunde valorii cumulate corespunzătoare acestor loturi. 

Garanţia pentru participare se va constitui conform art. 86, alin.1 din H G 925/2006, cu 
modificările si completările ulterioare, in cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de 
garanţie bancara uti!izandu-se Formularul 4. Garanţia de participare trebuie s a fie 
irevocabila. Documentele prin care se face dovada constituirii garanţiei de participare 
se vor prezenta in original 

In cazul constiuirii garanţiei de participare sub forma unor instrumentele de garantare, 
acestea vor menţiona ca plata garanţiei se va executa neconditonat. 

In cazul unei asocieri, Scr isoarea de garanţie bancara s au orice alta modalitate de 
constiuire a acesteia, va fi emisa de Liderul Asociaţiei. 

In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea 
cerinţei privind valoarea garanţiei de participare la 50 % , fiecare asociat trebuie s ă se 
încadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004. 

Ofertantul individual sau ofertanţii asociaţi, care solicita reducerea cerinţei privind 
valoarea garanţiei de participare la 50 % , vor prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se 
incadreaza in categoria IMM-urilor. 

Valabilitatea scrisorii de garanţie de participare va fi de 90 zile de la data limita de 
depunere a ofertelor. 

In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei 
pentru participare va fi prelungita in mod corespunzător. 

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi 
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respinse in cadrul sedindei de deschidere si returnate. 

Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul 
pierzând suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre 
următoarele situaţii: 

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie in 

perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 
c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie 

publica in perioada de valabilitate a ofertei. 

Garanţia pentru participare, constituita de ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca 
fiind câştigătoare, se returneaza de către Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile de 
la data constituirii garanţiei de buna execuţie, conform O U G 34/2006. 
Garanţia pentru participare, constituita de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite 
ca fiind câştigătoare, se returneaza de către autoritatea contractanta imediat dupa 
semnarea contractului cu ofertantul declarat câştigător, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucratoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

P R O P U N E R E A F I N A N C I A R A 

Propunerea financiara se elaborează conform Formularului 3 (Formularul de oferta) 
s i a Anexelor 1 ş i 2 la Formularul 3 (centralizatorul propunerii financiare şi 
graficul de livrare). 

In cazul unei asocieri aceste formulare vor fi completate de către liderul de  
asociaţie. 

în cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi, va  
prezenta oferte financiare distincte pentru fiecare lot în parte. 

Ofertantul trebuie sa oferteze toate produsele cu preturile unitare aferente, exclusiv 
TVA. 

Nici o plata nu va fi făcuta pentru produsele pentru care nu s-a pus pret unitar. 

Moneda in care se face oferta financiara este L E U . Toate sumele din formulare si alte 
documente trebuie exprimate in lei. 

Plăţile se vor face in lei, conform Anexei la Formularul de Oferta. 

Conform Art. 36(1) e) din H G 925/2006, daca preţul inclus în propunerea financiară 
depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului 
de achiziţie publică respectiv oferta va fi considerata inacceptabila. 

De asemenea, dacă preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 8 5 % din valoarea 
estimată a contractului autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări 
detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 din Ordonanţa de Urgenţă 
34/2006. 

în scopul efectuării verificărilor, autoritatea contractantă va solicita ofertantului 
informaţiile pe care le consideră relevante pentru justificarea preţului. _____ 
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în cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot 
justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor ar ţ 
36 alin. (1) Iit f). 

Valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este de: 
Lot 1: Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 21.626.470,59 Lei, fără T V A 
Lof 2; Autospeciale de cercetare N B C R (nuclear, biologic, chimic, radiologie) -

3.974.789,92 Lei, fără T V A 
Lot 3: Autospeciale pentru descarcerări grele - 3.252.100,84 Lei, fără TVA 
Lot 4: Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă-FRAP - 10.840.336,13 Lei, fără TVA 

P R O P U N E R E A T E H N I C A 

Propunerea tehnică va respecta cerinţele din Caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice 
anexate acestuia. 

In cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi, va  
prezenta oferte tehnice distincte pentru fiecare lot în parte. 

în cazul unei asocieri Oferta tehnică va fi elaborată de către lider. 

M O D U L D E P R E Z E N T A R E A O F E R T E I 

5.6.1 Adresa la care 
se depune oferta 

Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitară S u d Vest Oltenia, 
Str. Unirii, nr.19, Craiova, Camera 56 

5.6.2 Data limită 
pentru depunerea 
ofertelor 

22.07.2010 
ora: 11:00 

5.6.3 Numărul de 
exemplare 

1 Original 
2 Copii 

5.6.4 M o d efectiv de 
prezentare a ofertei 

Oferta va cuprinde: 
a) documente care însoţesc oferta; 
b) documentele de calificare; 
c) propunerea tehnica 
d) propunerea financiara 

a) Documentele care însoţesc oferta, plasate la vedere in 
afara coletului exterior, sunt: 

• Scr i soarea de înaintare (Formularul 1) 
• împuternicire pentru reprezentatul ofertantului 

participant la ses iunea de deschidere (Formularul 2) 
+ copie Carte de Identitate a împuternicitului 

• Scr i soarea de Garanţie pentru participare s a u orice 
alt document de consituire a garanţiei pentru 
participare, conform art. 86, alin.1 din H G 925/2006, 
cu modificările si completările ulterioare (original) 
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• D o v a d a incadrarii in categor ia MM -ur i lor, con fo rm 
Legii 346/2004 - daca este cazul 

• Acordul de asociere (in cazul unei asocieri) 
b)Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul IV. 
c)Propunerea tehnică - trebuie să respecte toate cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini si sa conţină toate documentele 
solicitate 
d)Propunerea financiară - trebuie să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţuri, precum şi la alte condiţii financiare 
şi comerciale legate de obiectul contractului, s e va întocmi 
conform caietului de sarcini si va conţine toate documentele 
solicitate 

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cate un 
exemplar al documentelor care o insotesc, in original s i 2 
copii. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii, 
va prevala originalul. 

Oriqinalul s i copiile trebuie tipărite sau scr ise cu cerneala 
neradiabiia s i vor fi numerotate si semnate pe fiecare 
paqina de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi 
corespunzător s a anqaieze ofertantul in contract. 

In cazul in care oferta nu este semnata de către reprezentantul 
legai al ofertantului s e va prezenta o împuternicire 
corespunzătoare (semnata de către reprezentantul/ 
reprezentanţii legali) prin care persoana semnatara este 
imputernicita sa angajeze Ofertantul in aceasta procedura. 

In cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor legale. 

Oferta va conţine in mod obligatoriu un opis al 
documentelor care se depun. 

Orice ştersătura, adăugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. 

Documentele de participare la licitaţie se primesc de persoana 
juridica achizitoare numai daca sunt intacte, sigilate si se 
păstrează sub cheie de aceasta, pana la data si ora deschiderii 
licitaţiei. 

5.6.5 Sigilarea şi 
marcarea ofertei 

Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, 
adică un pachet sau un plic/colet exterior, sigilat şi 
netransparent care să conţină 3 (trei) plicuri interioare marcate 

- "OR IG INAL " , 
- " C O P I E 1" , 
- " C O P I E 2", 

fiecare dintre acestea fiind sigilat şi netransparent. 

In continuare, fiecare din cele 3 plicuri interioare (originalul şi 
copiile) va conţine alte trei plicuri separate, marcate 
corespunzător cu: 
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1. „Documente de calificare ", 
2. „Oferta Tehnică" 
3. „Oferta Financiară". 

Coletul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata 
întârziata. 
Coletul exterior care conţine originalul si cele 2 copii trebuie sa 
fie marcat cu adresa Autorităţii Contractante si cu inscripţia: "A 
NU S E D E S C H I D E Î N A I N T E D E D A T A D E D E S C H I D E R E A 
O F E R T E L O R 22.07.2010, O R A 12:00" precum si denumirea 
proiectului. 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai 
sus, Autoritatea Contractanta nu isi a s uma nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

5.6.6 Modificarea şi 
retragerea ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica s au a-si retrage 
oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunere a 
ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 
In cazul in care ofertantul doreşte sa opereze modificări in 
oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura primirea si 
înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea 
Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie 
prezentate in conformitate cu prevederile de la 5.6.5, cu 
amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod 
obligatoriu, si inscripţia " M O D I F I C Ă R I " . 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta 
dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publica si a executării garanţiei pentru 
participare. 

5.6.7 Oferte 
întârziate 

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autorităţii 
contractante decât cea stabilita in anunţul sau in invitaţia de 
participare, ori care este primita de către autoritatea 
contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se 
returneaza nedeschisa. 

5.6.8 Deschiderea 
ofertelor 

Data: 22.07,2010 
Ora: 12:00 
Locul deschiderii ofertelor: Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, str. Unirii, nr.19, Sala de 
şedinţa nr. 1 a Consiliului Judeţean Dolj, Craiova. 
In cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea 
niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează in una 
dintre următoarele situaţii: 

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau 
la o alta adresa decât cele stabilite in anunţul de participare; 

b) nu sunt insotite de garanţia de participare astfel cum a 
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fost solicitata in documentaţia de atribuire. 
Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal 
semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii cooptaţi 
(dacă e cazul) si de reprezentanţii operatorilor economici, in 
care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei 
respective, aspectele formale constatate la deschiderea 
ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. 
Comis ia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al 
procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi 
la procedura de atribuire, indiferent daca aceştia au fost sau nu 
prezenţi la şedinţa de deschidere. 
Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor sau, 
dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către 
comisia de evaluare in cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de 
deschidere a ofertelor. 
Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare 
la data si in locui indicate in anunţul sau in invitaţia de 
participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la 
deschidere. 

5.6.9 Costul asociat 
elaborării si 
prezentării ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării si 
prezentării ofertei sale, precum si a documentelor care o 
insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau 
răspunzătoare pentru costurile respective. 

C R I T E R I I D E A T R I B U I R E 

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic". 

Punctajul total se calculează după formula: 
P(total) = P(financiar) x 6 0 % + P (tehnic)x40% 

Punctajul financiar se acordă astfel: 
- a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă 100 de puncte; 
- b) pentru alt preţ decât cel prevăzut ia lit. a) se acordă punctaj astfel: 

P(financiar n) = (preţ minim/preţ (n)) x 100 

Pentru punctajul tehnic s-a stabilit următorul algoritm de punctare: 

Criteriul 1: Termenul de l i v r a r e - 5 0 puncte 

Punctajul pentru acest criteriu se acordă astfel: 

a) pentru cel mai mic termen de livrare oferit se acordă 50 puncte 
b) pentru un termen de livrare mai mare decât cei de la lit a) se acordă punctaj astfel: 

P(t) = (t. min./t)x50 
Criteriul 2: Garanţia produselor - 50 pct 

Durata garanţiei produselor trebuie sa fie de minim 4(patru) ani. 

Punctajul pentru acest criteriu se acordă astfel:  
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a) pentru cea mai mare durată a garanţiei oferită, se acordă 50 puncte 
b) pentru o durată a garanţiei mai mica decât cea de la Iit a) se acordă punctaj astfel; 

P(t) = (t. min./t)x50 ' 

Nu s e acceptă o durată a garanţiei mai mică de 4 (patru) ani. 

A T R I B U I R E A C O N T R A C T U L U I 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta 
si/sau sa anuleze întreaga procedura de atribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva 
dreptul de a lansa o noua invitaţie de participare. 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a încheia contractul cu ofertantul 
câştigător in limita fondurilor disponibile. Daca cea mai joasa oferta admisibila tehnic 
depăşeşte bugetul, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a anula procedura. 
In cazul in care procedura se anulează, ofertanţii vor fi notificaţi de către Autoritatea 
Contractanta. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta 
va fi returnata nedeschisa ofertantului. 
Anularea procedurii poate fi decisa cand: 

a. Procedura de atribuire nu a avut succes, adică nu s-a primit nici o oferta 
admisibila administrativ, tehnic si financiar sau nu s-a primit nici o oferta. 

b. Parametrii tehnici si economici ai proiectului au fost fundametal alteraţi. 
c. Circumstanţe excepţionale de forţa majora fac imposibila realizarea normala a 

proiectului. 
d. Toate ofertele admisibile tehnic depăşesc resursele financiare disponibile. 
e. S-au inregistrat iregularităţi in procedura, in particular acelea care au împiedicat 

o competiţie corecta. 
In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabi la pentru daunele, 
indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea 
Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens . Publicarea unui anunţ de 
participare nu constituie o obligaţie a Autorităţii Contractante de a implementa 
programul s a u proiectul anunţat. 
Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat 
in V O L U M U L 4, cu toate anexele specificate. 
Autoritatea Contractanta va încheia contractul de achiziţie publica in perioada de 
valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii 
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art 205 din O U G 
nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările si completările ulterioare. 

G A R A N Ţ I A D E B U N A E X E C U Ţ I E 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie: 10 % din valoarea contractului de achiziţie 
publică, in lei, exclusiv TVA. 
Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie: 

Scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie (Formularul 5), constituita in 
maxim 10 zile de la data semnări i contractului, 
în cazul IMM urilor este 50 % 
în cazul ofertanţilor din categoria I M M (făcând dovada în acest s en s prin prezentarea 
documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii), garanţia de bună execuţie se constituie în 
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proporţie de 5 0 % din cuantumul precizat. 
Garanţia de bună execuţie a contractului se constizuie prin scrisoare de garanţie 
bancară, aceasta constituindu - se în anexă la contract. 
Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie prezentată în O R I G I N A L , trebuie să 
conţină în clar denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s - a constituit, să 
aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să corespundă cu 
cea înscrisă în documentaţia de atribuire şi să conţină parafa vizibilă a băncii emitente 
şi/sau semnătura autorizată. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului trebuie s ă fie cel 
puţin egală cu durata contractului.  

Anamaria Hodoroaga - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean Vâlcea _ 

Tamis Silviu - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean Mehedinţi 

Nistor Teodor Cristian -- responsabil tehnic I SU Dolj ^[31 

Şută Traian Mihail - responsabil tehnic I S U Gorj 

Arion Razvan Emilian - responsabil tehnic I SU Olt f*w4 

Popa Virgil - responsabil tehnic I S U Vâlcea ( /C*M\ 

C O L E C T I V U L D E E L A B O R A R E : 

Olteanu Mihaela - consilier achiziţii - Consiliul Judeţean Olt 

S e m e n Camelia - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean Gorj 

Coo rdonato r : Majina Ileana - Manager proiect - Consiliul Judeţean Dolj 

Combei Anca - consilier achiziţii - Consiliul Judeţean Dolj 

Membr i 

Papa Marin - responsabil tehnic I SU Mehedinţi 

îmbunătăţ i rea dotării cu ech ipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
situaţii de urgentă în reg iunea S u d Ve s t Oltenia 



VOLUMUL 2 

i 

Caiet de sarcini-Specificaţiî tehnice 



CAIET DE SARCINI 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire ş i 
constituie ansamblu l criteriilor pe baza cărora se elaborează oferta, de către fiecare 
operator economic participant (cu ofertă) la procedura de atribuire. 

A. Introducere, scopu l achiziţiei 

Pentru dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu 
prevederile legale privind achiziţiile publice, A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E 
I N T E R C O M U N I T A R Ă S U D - V E S T O L T E N I A organizează în data de , la 
sediul din Craiova, str. Unirii nr.19, judeţul Dolj, telefon 0251-408,214, fax: 0251-408.245, 
procedura de atribuire a unui contract achiziţie publică de "furnizare prin licitaţie desch i să 
pentru următoarele produse: 

L O T 1: Autospecia le pentru fucrul cu apă si s p u m ă ( C O D C P V 34144210-3 -
V E H I C U L E D E P O M P I E R I ) - 21 buc. 

L O T 2: Autospecia le de cercetare N B C R (nuclear, biologic, chimic, radiologie) 
( C O D C P V 34114000-9 - V E H I C U L E C U UT IL I ZARE S P E C I A L A ) - 2 buc. 

L O T 3: Autospecia le pentru descarcerări grele ( C O D C P V 34144210-3 -
V E H I C U L E D E P O M P I E R I ) - 5 buc. 

L O T 4: Autospecia le complexe de intervenţie, descarcerare ş i acordarea 
asistentei medicale de urgentă - F R A P ( C O D C P V 34144210-3 - V E H I C U L E D E 
P O M P I E R I ) - 1 5 buc. 

Procedura se va finaliza prin încheierea unuia sau mai multor contracte de achiziţie, având 
ca obiect furnizarea produselor mai sus indicate, în cantităţile prevăzute, între 
ofertantul/ofertanţii câştigători şi A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E i N T E R C O M U N I T A R Ă 
S U D - V E S T OLTENIA. 

B. As igurarea financiară 

Finanţarea achiziţiei se asigură în principal în baza Contractului de finanţare nr. 
598/27.11.2009 - cod S M I S 10954, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism 
Intermediar şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în calitate de 
beneficiar, iar cofinanţarea se asigură de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Sud-Vest Oltenia. 

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare in ceea ce priveşte termenele de 
rambursare a sumelor cheltuite, se acordă avans 3 0 % din valoarea contractului de achiziţie 
publică, iar pentru sumele rămase termenul de plată va fi de maxim 60 de zile de la data 
facturării. 

C. Obiectul achiziţiei ş i cantităţile 

Produsele ce se vor achiziţiona prin această procedură sunt : 



Produs C o d C P V U/M Cant. 

L O T 1 
Autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă 

34144210-3 buc 21 

LOT 2 
Autospeciale de cercetare N B C R (nuclear, biologic, 
chimic, radiologie) 

34114000-9 buc 2 

LOT 3 
Autospeciale pentru descarcerări grele 

34144210-3 buc 5 

LOT 4 
Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă-FRAP 

34144210-3 buc 15 

Configuraţiile, condiţiile tehnice şi performanţele acestora sunt menţionate în specificaţiile 
tehnice, anexe la prezentul caiet de sarcini. 

D. Condiţiile eliminatorii 

Condiţiile obligatorii sunt prevăzute la punctele Di - D 4 . 

Ofertele vor cuprinde în volum complet referiri la acestea, redactate concis şi la obiect, 
astfel încât să reiasă cu claritate şi fără echivoc, dacă se îndeplineşte sau nu fiecare dintre 
condiţiile puse. 

Pentru părţi din contractul de achiziţie publică care urmează să se îndeplinească de 
subcontractanţi, la încheierea contractului de achiziţie publică, ofertantul a cărui ofertă a fost 
declarată câştigătoare este obligat să prezinte contractele încheiate între acesta şi 
subcontractanţii specificaţi în documentele de calificare. Contractele prezentate trebuie să 
fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie. 

Condiţiile generale şi specifice de natură tehnree impuse produselor 

Condiţiile generale şi specifice de natură tehnică sunt cele menţionate în specificaţiile 
tehnice ale produselor. Neîncadrarea în valorile (intervalele de valori) indicate pentru 
condiţiile tehnice, precum şi neasigurarea în totalitate a condiţiilor generale şi dotărilor 
specifice determină, de asemenea, descalificarea şi respingerea ofertelor în cauză. 

Condiţiile generale şi specifice de natură tehnică ale autospecialelor şi echipamentelor sunt 
cele menţionate în specificaţiile tehnice şi anexele la acestea. 

Ofertanţii vor menţiona în propunerea tehnică faptul că se obligă să respecte şi următoarele 
condiţii obligatorii şi eliminatorii: 

a. Toate autovehiculele şi echipamentele vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fără să 
fi avut alţi proprietari anteriori, anul de fabricaţie a produselor şi componentelor 
acestora fiind nu mai devreme de 2009. 

b. La livrare, autospecialele vor îndeplini toate condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice. 



c. Vânzătorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante lista unităţilor service 
autorizate de către R.A.R. Prin contract, vânzătorul se va obliga să asigure 
funcţionarea a cel puţin 2 (două) unităţi service autorizate, în România, dintre 
care cel puţin 1 (unul) în judeţele care fac parte din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, 
pentru asigurarea mentenanţei. La data livrării autospecialelor, unităţile service 
vor fi funcţionale. Primele două revizii tehnice, conform carnetului service, vor fi 
gratuite (materiale şi manoperă) şi se vor executa în România, în unităţile service 
agreate de furnizor. în situaţiile excepţionale în care defecţiunea constatată nu 
poate fi remediată în România, în service-urile mai sus-menţionate, eventualele 
cheltuieli privind deplasarea autospecialelor la o altă unitate service în străinătate 
vor fi suportate de vânzător (atât în perioada de garanţie cât şi de post garanţie). 

Notă : Lista unităţilor service, va fi însoţită şi de acordurile încheiate de ofertant cu 
centrele (atelierele) menţionate. înainte de semnarea contractului ofertantul 
câştigător va prezenta Autorităţii Contractante contractele cu unităţile service. 

d. Unităţile service indicate la pct. c) trebuie să facă dovada că sunt autorizate RAR, 
cel puţin pentru clasele I, II şi IV, în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Transporturilor, Construcţi i lor ş i Turismului nr. 2131 din 08.12.2005 pentru 
aprobarea reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, de reglare, de modificări 
constructive, de reconstrucţii a autovehiculelor rutiere precum şi dezmembrarea 
vehiculelor scoase din uz - RNTR 9. 

D 2 Condiţii de garanţie 

Perioada de garanţie a autospecialelor va fi de minim 4 ani (fără limită de kilometri şi ore 
funcţionare). 

Perioadele de garanţie se calculează de la data recepţiei finale, respectiv semnarea 
procesului - verbal de recepţie a mijlocului fix, fără obiecţiuni. 

în perioada de garanţie, în caz de funcţionare defectuoasă a produselor, constatarea 
defectelor se va realiza în maxim 24 de ore, iar vânzătorul va asigura reparaţia în termen 
de cel mult 10 zile de la constatare. Prelungirea acestui termen se va efectua doar de 
comun acord, în funcţie de complexitatea defecţiunii constatate.Vânzătorul va asigura 
tractarea echipamentului de la locul defecţiunii pana la service (depanarea) în acelaşi 
interval de 24 de ore. 

Toate costurile legate de aceste reparaţii sunt în sarcina vânzătorului. 

Depăşirea termenului de imobilizare al autospecialelor sau echipamentelor, privitor la 
remedierea defecţiunilor în termen de garanţie, peste termenul convenit de la data notificării 
(înştiinţării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenţii materiale, sub formă de penalităţi, 
pentru vânzător. Cuantumul şi modul de calcul al penalităţii, se vor stabili prin contract. 

Garanţia produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada 
trecută de la data înştiinţării vânzătorului sau reprezentantului său în România asupra 
defecţiunii şi până la data când produsele au revenit în stare de bună funcţionare, în 
posesia cumpărătorului. 

Alte facilităţi care sunt eventual oferite în perioada de garanţie se vor prezenta suplimentar. 



D3. Service şi asistenţă tehnică 

1. Mentenanţa produsului oferit 

Mentenanţa produselor va fi asigurată de către vânzător prin unităţi specializate din 
România, conform pct. c) şi d) de la Di. 

Pentru perioada post-garanţie, ofertantul va asigura piesele de schimb şi materialele 
consumabile necesare mentenanţei produselor achiziţionate pe o perioadă de minim 10 ani 
de la expirarea termenului de garanţie a ultimului lot de produse recepţionate. 

Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după 
expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, 
confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 10 
ani de la expirarea perioadei de garanţie a ultimului lot de produse recepţionate, caz în care 
cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzător. 

2. Documentaţia tehnică: 
La livrare autospecialele vor fi însoţite de documentaţia tehnică, conform instrucţiunilor din 
specificaţiile tehnice anexate. 

3. Specializarea personalului 
Contractantul (vânzătorul, furnizorul) va asigura pregătirea gratuită pentru personalul 
autorităţii contractante (beneficiarul), după cum urmează : 

Tipul echipamentului 

Număr persoane (subofiţeri angajaţi ai 
ISU) Tipul echipamentului 

Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi 
spumă 

120 96 96 96 96 

Autospeciale de cercetare N B C R 
(nuclear, biologic, chimic, 
radiologie) 

12 - - - 12 

Autospeciale pentru descarcerări 
grele 

16 16 16 16 16 

Autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă F R A P 

72 72 72 72 72 

T O T A L pe judeţe 220 184 184 184 196 

T O T A L G E N E R A L 968 persoane (subofiţeri angajaţi ai ISU) 

Pregătirea va fi efectuată după livrarea bunurilor, la sediul fiecărui utilizator final. Toate 
costurile aferente acestei acţiuni vor fi suportate de vânzător. 



D 4 . Condiţii de livrare 

Produsele se vor livra în condiţia de livrare D D P , la sediul utilizatorului final, conform 
I N C O T E R M S 2000, după cum urmează: 

Echipamente 
specifice 

Repartizare pe judeţe * 

Echipamente 
specifice 

DOLJ 

GORJ MEHEDINŢI OLT VÂLCEA 

Echipamente 
specifice Baza 

regional 
a 

Baza 
judeţeană 

GORJ MEHEDINŢI OLT VÂLCEA 

Autospeciale 
pentru lucrul 
cu apă şi 
spumă -

5 
SP Craiova 
DP Calafat 
SP Băileşti 
SP 
Segarcea 
G.l. Bechet 

4 
DP Târgu 
Jiu 
DP Motru 
SP Turceni 
Gl Novaci 

4 
DP Drobeta 
Turnu Severin 
- 2 buc 
SP Vânju 
Mare 
PP Strehaia 

4 
DP Slatina 
SP 
Scorniceşti 
Gl Balş 
Gl Corabia 

4 
DP Râmnicu 
Vâlcea - 2 
buc. 
DP Drăgăşani 
Gl Brezoi 

Autospeciale 
de cercetare 
NBCR 
(nuclear, 
biologic, 
chimic, 
radiologie) 

1 
BR 
Oltenia 

1 
DP Râmnicu 
Vâlcea 

Autospeciale 
pentru 
descarcerări 
grele 

-
1 
D P 1 Craiova 

1 
DP Târgu 
Jiu 

1 
DP Drobeta 
Turnu Severin 

1 
DP Slatina 

1 
DP Râmnicu 
Vâlcea 

Autospeciale 
complexe de 
intervenţie, 
descarcerare 
şi acordarea 
asistenţei 
medicale de 
urgenţă -
FRAP 

3 
D P 1 Craiova 
DP Calafat 
DP Băileşti 

3 
DP Târgu 
Jiu 
DP Motru 
SP Turceni 

3 
DP Drobeta 
Turnu Severin 
DP Orşova 
PP Strehaia 

3 
DP Caracal 
SP 
Scorniceşti 
Gl Stoenesti 

3 
DP Râmnicu 
Vâlcea 
DP Drăgăşani 
Gl Brezoi 

* Structurile de intervenţie subordonate Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă 
sunt abreviate în tabel în felul următor: 

• Baza Regionala - B R 
• Detaşament de pompieri - DP; 
• Secţie de pompieri - SP ; 
• Pichet de pompieri - PP; 
• Gardă de intervenţie - Gl. 

La livrare, toate produsele (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) trebuie să fie 
însoţite de următoarele documente: 

a) factura comercială sau, după caz, fiscală (semnată şi ştampilată); 
b) inventarul completului; 
c) documentul de transport, intern sau internaţional; 



d) declaraţie/certificat de conformitate; 
e) carnet service; 
f) certificat de garanţie 
g) proces verbal de recepţie calitativă /proces verbal de recepţie a lotului. 
h) certificat SR EN ISO: 9001/2001 sau echivalent al producătorului echipamentelor. 
i) documentaţia tehnică, conform instrucţiunilor din specificaţiile tehnice. 

Aceste documente, vor fi transmise şi prin fax cumpărătorului, cu minimum 48 de ore 
înaintea livrării mărfii. 

Autospecialele se vor livra complet echipate si pregătite pentru introducerea imediată în 
intervenţie (cu rodajul făcut). Fiecare produs va fi însoţit, la livrare, de cartea de identitate 
emisă de R A R cu folia de securizare aplicată. Aceste produse se vor livra cu câte două 
seturi de anvelope, din care un set de anvelope de iarnă. 

Obs. :Prin sintagma „cu rodajul făcuf = nu se înţelege, în mod implicit, efectuarea unui rulaj 
anume ci doar asigurarea unei garanţii (de la furnizor) că autospecialele pot fi exploatate  
necondiţionat, odată cu livrarea lor. 

Atenţie ! : Neîndeplinirea în totalitate a condiţiilor menţionate la punctele Di. - D 4 M  

determină respingerea ofertei respective.  

E. Recepţia produselor 

Recepţia produselor contractate se va realiza în două etape, astfel: 

E-t. Recepţia preliminară (prerecepţia) la producător 

Ofertantul câştigător va prezenta un proiect al autospecialei/autospecialelor conform 
cerinţelor definite prin specificaţiile tehnice. Acest proiect va fi supus spre aprobare 
Autorităţii Contractante. 

în baza proiectului aprobat, se va construi un model al autospecialei/autospecialelor, 
complet echipat, ce va parcurge un program de verificări, la sediul producătorului, astfel 
încât s ă se stabilească dacă sunt îndeplinite cerinţele funcţionale si specificaţiile tehnice 
prevăzute in caietul de sarcini. 

Dupa verificarea modelului, in baza acordului Autorităţii Contractante, se va putea proceda 
la fabricarea lotului aferent. 

Verificarea modelului, cât şi, apoi, prerecepţia tuturor autospecialelor şi echipamentelor din 
dotare se vor efectua la sediul producătorului, bucată cu bucată, de o comisie a 
beneficiarului (autorităţii contractante) compusă din maxim 10 persoane, cheltuielile 
aferente acestor activităţi fiind suportate de către vânzător. 

La încheierea testelor aferente activităţii de prerecepţie, reprezentanţii cumpărătorului vor 
semna un document care să cuprindă rezultatele testelor. 



Activitatea de prerecepţie (recepţie preliminară sau calitativă) a produselor va fi confirmată, 
individual, prin întocmirea „procesului verbal de recepţie calitativă", care se încheie pentru 
fiecare autospecială. 

După executarea recepţiei calitative (bucată cu bucată) pentru toate autospecialele din lotul 
respectiv, se va întocmi „Procesul - verbal de recepţie a lotului'. 

E2. Recepţia finală la cumpărător 

Recepţia finală, cantitativă şi calitativă, se va efectua, bucată cu bucată, la sediul 
utilizatorului final, potrivit opţiunii contractantului. Rezultatele recepţiei se vor consemna într-
un proces-verbal, semnat de ambele părţi. Sesizarea vânzătorului privind eventualele 
neconformităţi apărute la recepţie se va efectua în baza acestui proces-verbal. 

F. Modificări ale caietului de sarcini 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca, în cazuri temeinic motivate, să poată 
modifica prevederile caietului de sarcini, înainte de expirarea termenului de depunere a 
ofertelor. 

Modificările respective vor fi aduse la cunoştinţa potenţialilor ofertanţi, prin publicarea în 
S E A P şi, dacă este cazul, termenul limită de depunere a ofertelor va fi modificat 
corespunzător. 

C O L E C T I V U L D E E L A B O R A R E : 

Coordonator: Majina Ileana - Manager proiect - Consiliul Judeţean Dolj 

Membri : 

Combei Anca - consilier achiziţii - Consiliul Judeţean Dolj 

Arion Razvan Emilian - responsabil tehnic ISU Olt 

Anamaria Hodoroaga - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean Vâlcea 

Tamis Silviu - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean 

Olteanu Mihaela - consilier achiziţii - Consiliul Judeţean Olt 

Semen Camelia - consilier achiziţii -Consiliul Judeţean Gorj 

Şuţă Traian Mihail - responsabil tehnic ISU Gorj 

Nistor Teodor Cristian - responsabil tehnic ISU Dolj 

Popa Virgil - responsabil tehnic I SU Vâlcea 

Papa Marin - responsabil tehnic I SU Mehedinţi 



-SPECIFICAŢIE TEHNICA-
A U T O S P E C I A L Ă P E N T R U L U C R U C U A P Ă Ş I S P U M Ă 

1. D E S T I N A Ţ I E 

1.1. Autospeciala este destinată intervenţiei pentru stingerea incendiilor în mediii urban şi rural, 
punându-se accentul pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenţie şi 
utilizarea apei cu randament de stingere ridicat î n spaţii închise, la misiuni de descarcerare şi pentru 
acordarea primului ajutor calificat. 

Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din alte surse) sau 
în cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite, dar concepute pentru lucru cu apă şi spumă. 

2. O M O L O G A R E Ş I A V I Z A R E 

2.1. Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 
conformitate pentru autospecială emisă în baza prevederilor H.G. nr. 1029/2008 privind stabilirea 
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor (conform standardelor armonizate cu Directiva 
Europeană 2006/42/CE: SR E N 1846-2:2010 - Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva 
incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe, SR EN1846-3 + A l :2009 -
Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate 
şi performanţă). De asemenea autospeciala va avea aplicat marcajul CE. 

2.2. Producătorul autospecialei sau reprezentantul sau autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 
conformitate pentru agregatul de pompare, emisă î n baza prevederilor H.G. nr. 1029/2008 privind 
stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor (conform standardelor armonizate cu 
Directiva Europeană 2006/42/CE: SR E N 1028-1+A1:2008 - Pompe utilizate în incendiu. Pompe 
centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Condiţii generale şi de 
securitate, SR E N 1028-2+Al:2008 - Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de 
amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea condiţiilor generale şi de securitate). De asemenea 
agregatul de pompare va avea aplicat marcajul CE. 

3 . A S I G U R A R E A C A L I T Ă Ţ I I 

3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu 
(notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului ( î n cazul î n care este 
diferit de producătorul autospecialei) şi cel al agregatului de pompare ( î n cazul î n care este diferit de 
producătorul autospecialei sau al autoşasiului) care intră î n dotarea autospecialei au implementate sisteme 
de asigurare a calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent. 

4. O R G A N I Z A R E G E N E R A L Ă , C O M P O N E N Ţ Ă 

4.1. Autospecială: 
4.1.1. Categoria de folosinţă: autospecială (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
4.1.2. Categoria autovehiculului: N3 (parametrul se referă la autospeciala î n ansamblu). 
4.2. Autoşasiu: 

4.2.1. Formula de tracţiune: 6 x 6 dotat cu cabcstan montat î n partea faţă a autovehiculului; 
4.2.2. Cabină rabatabilă cu patru uşi: 1+ 5 locuri. 
4.2.3 Instalaţia electrică prevăzută cu prize pentru conectare la consumatori externi: 

4.2.3.1. Tensiune de alimentare 24 V; 
4.2.3.2. Instalaţie electrică suplimentară interconectabilă cu instalaţia autoşasiului 
pentru iluminarea compartimentului accesorii şi a panoului de comandă; Instalaţia 
electrică a suprastructurii va fi independentă de instalaţie electrică a vehiculului de 
bază. Astfel autospeciala va avea trei instalaţii electrice independente, astfel: 
instalaţia electrică a autoşasiului, instalaţia electrică penfru sistemul de avertizare 

/#-zftf ^Wf7 



optică şi acustică şi de transmisiuni, instalaţia electrică pentru sistemul de stingere a 
autospecialei (comanda şi controlul parametrilor de funcţionare al pompei de înaltă şi 
joasă presiune). 
4.2.3.3. Radiotelefon mobil TETRA protejat împotriva scurtcircuitelor şi a 
supratensiunii şi prevăzut cu filtru de deparazitare prin intermediul unui convertor 
c.c.̂ - c.c. de la 24V c.c. la 12V c a ; 

4.2.4. Instalaţie de avertizare acustică şi optică; 
4.2.5. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi. 

4.3. Compartimentul instalaţii speciale: 
4.3.1.Instalaţie pentru intervenţie la stingere: 

4.3.1.1.Instalaţie de lucru cu apă şi spumă compusă din: 
4.3.1.1.1.Rezervor apă; 
4.3.1.1.2.Rezervor spumant; 
4.3.1.1.3.Agregat de pompare cu sistem automat de amorsare încorporat; 
4.3.1.1.4.Conducte de aspiraţie, legătură şi refulare. 

4.3.1.2.Instalaţie de amestecare apă spumant. 
4.3.1.3.Tun de refulare apă şi spumă cu comandă manuală 

4.3.2. Instalaţie de comandă: panou de comandă amplasat în partea din spate a autospecialei. 
4.3.3. Compartimente accesorii specifice. 

5.Î. Autospecială: 
5.1.1. Categoria de folosinţă: autospecială (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
5.1.2. Categoria autovehiculului: N3 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
5.1.3. Masa totală operaţională, complet echipată (cu echipaj, accesorii şi toate plinurile făcute): 
max. 22000 kg (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu; ofertantul va prezenta o anexă 
cu calculul detaliat, pe ansamble şi accesorii, a masei totale operaţionale a produsului ofertat); 
5.1.4. Dimensiuni de gabarit L x 1 x h: max. 9000 x 2500 x 3500 mm; 
5.1.5. Putere specifică: minim 18 CP/t; 

5.2. Autoşasiu: 
5.2.1. Formula de tracţiune: 6 x 6 , dotat cu cabestan montat în partea faţă a autovehiculului, cu 

diferenţial blocabil; 
5.2.2. Cabină rabatabilă cu patru uşi:l+5 locuri. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de 
siguranţă conform prevederilor legale; 
5.2.3. Motor: 

5.2.3.1. Tipul de combustibil: motorină; 
5.2.3.2. Nivel de poluare: confonn reglementărilor U.E. în vigoare la data livrării 
autospecialelor; 

5.2.4. Cutie de viteze: Mecanică, echipată cu priză de putere pentru acţionarea agregatului de 
pompare. Funcţie de soluţia tehnică adoptată priza de putere poate fi conectată pe altă componentă 
a transmisiei. 
5.2.5. Suspensie corespunzătoare categoriei de autovehicul - N 3 ; 
5.2.6. Instalaţie frânare: servo asistată, ABS(anti~lock braking system)- sistem antiblocare roţi la 

frânare; 
5.2.7. Punţi: 

5.2.7.1.Faţă: directoare, motoare. 
5.2.7.2.Spate: motoare. 

5.2.8. Direcţie: servo asistată. 
5.2.9. Dotări: 

- instalaţie de aer condiţionat cabină; 
- oglinzi laterale exterioare reglabile electrice şi încălzite; 
- geamuri electrice faţă; 

5. C A R A C T E R I S T I C I T E H N I C E 

- volan reglabil; 



- închidere centralizată cu telecomandă; 
- parasolar; 
- airbag pentru şofer şi însoţitor. 

5.3. Compartiment instalaţii speciale: 
5.3.1. Instalaţia pentru intervenţie la stingere: 

5.3.1.1. Agregat de pompare amplasat în partea din spate, cu dispozitiv automat de 
amorsare, cu două trepte de presiune, (o treaptă pentru presiune normală 0 - 1 6 bar şi a 
doua treaptă pentru presiune înaltă 35 40 bar). Amorsarea trebuie să se realizeze în 
maxim 60 secunde, la o înălţime de aspiraţie de 7,5 m pe intrare/intrări de 4" (tip A). 
Agregatul de pompare trebuie să asigure atât refularea apei la joasă şi înaltă presiune cât şi 
a soluţiei spumante, având un sistem de proporţionare a spumei, care să asigure un raport 
de amestecare de 3 % sau 6% constant, indiferent de debitul şi presiunea apei. De 
asemenea instalaţia specială trebuie să permită atât alimentarea rezervorului de apă dintr-o 
sursă sub presiune (hidrant) pe o intrare tip B, cât şi din surse fără presiune (conducta de 
legătură între pompă şi rezervorul de apă, în cazul alimentării rezervorului din surse fără 
presiune, trebuie să fie de tip B). în agregatul de pompare se va monta un sistem de 
preîncălzire, cu rolul de a evita fenomenul de îngheţ. 
Performanţele de refulare ale pompei: debit minim 3000 1/min la 8 ^ 10 bar şi minim 200 
1/min la 3 5 - 4 0 bar. 
5.3.1.2. Conducte de aspiraţie (una sau două de 4", pentru surse naturale de apă), o intrare 
tip B pentru surse de apă sub presiune, conducte de legătură, conducte de refulare apă şi 
spumă la joasă presiune (2 refulări tip B, 2 refulări tip C), furtunuri de înaltă presiune 
înfăşurate pe doi tamburi (pe fiecare tambur vor fi 3 segmente de furtun de înaltă presiune, 
din care un segment de 30m şi două segmente a câte 15m, legătura dintre segmente şi 
pistoalele de refulare se va realiza cu ajutorul unor cuple rapide) cu dispozitive de refulare 
apă la presiuni înalte (2 pistoale de refulare+ 2 pistoale de refulare de rezervă). Manevrarea 
tamburilor se va face manual. 
5.3.1.3. Tun de refulare apa şi spumă cu comandă manuală. Manevrarea tunului se va face 
manual având posibilitatea de rotire la n x 360° în plan orizontal, iar în plan vertical maxim 
-15° - +75°. Lungimea jetului de apă a tunului, pe orizontală, este de minim 60 m la 
presiunea de lucru de 14 bar, ţeava tunului fiind echipată cu un ajutaj de 26 - 30. 
Lungimea medie a jetului de spumă este de cea. 50 m, având un debit de spumă la tun de 
minim 10 mVmin. în poziţia de marş tunul trebuie să poată fi pliat astfel încât să se înscrie 
în limitele de gabarit prescrise. 
5.3.1.4. Rezervor apă amplasat între cabină şi agregatul de pompare, prevăzut cu preaplin 
şi capac de vizitare (care să asigure accesul unei persoane în interiorul lui), având 
posibilitatea de a transporta apă potabilă: 

5.3.1.4.1. Tip material: oţelinox; 
5.3.1.4.2. Capacitate: 5000 ± 200 1. 

5.3.1.5. Rezervorul/rezervoarele de spumant cu posibilitatea de alimentare şi golire: 
5.3.1.5.1. Tip material; polipropilenă; 
5.3.1.5.2. Capacitate: 500 1 (sau două rezervoare a 250 1 interconectate). 

5.3.2. Compartimente accesorii specifice: 
5.3.2.1. Suprastructura confecţionată din aliaje de aluminiu; scheletul din aliaj de aluminiu 
cu elemente de asamblare demontabile din acelaşi material acoperit cu tablă din aliaj de 
aluminiu aplicată prin lipire; suporţii de fixare, rafturile, sertarele, panourile culisabile 
(dacă este cazul), etc. pe care sunt poziţionate accesoriile să fie confecţionate din aliaj de 
aluminiu şi acoperite cu tablă din aliaj de aluminiu. 
5.3.2.2. Amplasare: în părţile laterale închise cu jaluzele din aluminiu, echipate cu rafturi 
(să se asigure posibilitatea de reamplasare ulterioară, în exploatare, a râturilor la diferite 
cote în funcţie de dotarea cu echipamente specifice), sertare, suporţi de fixare, lămpi de 
iluminat etc. şi în cabina echipajului. 
5.3.2.3. Accesoriile vor fi astfel amplasate încât $ă se asigure acces deja sol fără a fi 



nevoie ca personalul sa urce în interiorul suprastructurii pentru a avea acces la 
diferite accesorii; 
5.3.2.4. Pentru accesoriile dispuse la partea superioară se vor monta, la baza 
suprastructurii, trape de acces (rabatabile/culisabile). Aceste trape de acces, amplasate pe 
lateralele autovehiculului, să semnalizeze acustic conducătorul auto la punerea în mişcare a 
autovehiculului cînd ele sunt în poziţie de lucru, pentru a preveni acroşarea în trafic a altor 
autovehicule. 
5.3.2.5.Pe acoperişul suprastructurii vor fi fixate tuburile de absorbţie, scara de fereastră şi 
scara culisabilă, precum şi cangea cu coadă şi prelungitor(amplasarea acestora, să nu 
depăşească gabaritul vehiculului). Acoperişul suprastructurii, cu accesoriile montate, 
trebuie să reziste la greutatea a două persoane. Rezervorul trebuie să fie fixat astfel încât sa 
permită demontarea/montarea, fară a fi necesar să se demonteze şi alte suprastructuri 
montate pe şasiu, cu excepţia legăturilor cu agregatul de pompare şi tun. 
5.3.2.6. Cabina autospecialei va fi dotată cu 6 aparate de respirat cu aer comprimat 
montate pe suporţi care să permită echiparea rapida a servanţilor. 
5.3.2.7. In paliile laterale ale autospecialei vor fi amplasate Setul de descarcerare şi 
Completul medical. 

5.3.3. Instalaţie de comandă: 
5.3.3.1.Amplasare: central spate : panou de comandă dotat cu dispozitiv de control a 
turaţiei motorului, contact general pornire-oprire motor (dacă este posibil) şi aparate care 
să furnizeze informaţii privind: presiunea de lucru a pompei pe etajul de joasă/înalta 
presiune, depresiunea necesară amorsării instalaţiei de stingere, turaţia pompei de refulare 
a apei, turaţia motorului, presiunea uleiului din motor şi temperatura lichidului de răcire a 
motorului. 
5.3.3.2.Poziţia de lucru: accesibilă servantului. 

5.3.4. Instalaţie de iluminare portabilă 24 V: 
5.3.4.1. Proiector portabil; 
5.3.4.2. Trepied proiector; 
5.3.4.3. Bobină cu cablu de 50 m lungime (sau două de 25 m). 

5.3.5 Catarg telescopic cu acţionare mecanică, poziţionat în partea dreapta spate a autospecialei, 
care prin ridicare să se înalţe la 7 metri faţa de sol, pe care se va monta un ansamblu de iluminare format 
din proiectoare cu puterea maximă instalată de 3 KW. Ansamblul proiectoarelor de iluminare va avea un 
cîmp de iluminare de 360 grade. Acesta va fi alimentat de la generatorul electric (accesoriu), astfel încât 
prin construcţie alimentarea cu energie electrică să nu obstrucţioneze accesul la celelate accesorii. 

5.4. Instalaţie de semnalizare acustico - optică şi de comunicaţii radio: 
5.4.1. Rampă de semnalizare acustico - optică sau două girofaruri de culoare roşie pe cabina 
echipată/echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de 
avertizare acustică, separate sau încastrate în gabaritul cabinei: 

5.4.1.1. Rampă modulară compusă din următoarele: 
5.4.1.1.1. Două module laterale, cu girofar sau lampă blitz aşezate în stânga şi în 
dreapta modulului acustic (poziţionat central); 
5.4.1.1.2. Modulele laterale vor fi amândouă de culoare roşie şi pot fi încastrate în 
gabaritul cabinei la partea superioară; 
5.4.1.1.3. Modulul acustic (central) trebuie să fie echipat cu unul sau mai multe 
difuzoare; 
5.4.1.1.4. Generatorul de semnal acustic cu tonalităţi diferite: putere - minim 60 W; 
5.4.1.1.5. Amplificare maximă (de vârf): 100W; 
5.4.1.1.6. Presiune sonoră: max. 130 dB (A) la 1 m şi 120 dB (A) la 3,5 m; 
5.4.1.1.7. Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor 
vocale prin microfon; 
5.4.1.1.8. Cutie de comandă pentru rampă acustico - optică, montată în bord. 



5.4.2. Doua lămpi de culoare roşie, cu funcţionare intermitentă, încastrate la partea superioară a 
suprastructurii stânga-dreapta autospecialei echipat/echipate cu sistem de protecţie împotriva 
loviturilor accidentale, care se va comanda prin aceeaşi cutie de comandă de la bord. 
5.4.3. Lămpi pentru iluminarea părţilor laterale ale suprastructurii cu scopul de a asigura 
vizibilitatea în zona de lucru a fiecărui compartiment. 
5.4.4. Sistem de semnalizare optică tip "flash", de culoare roşie, montat la partea din faţă a 
cabinei. 
5.4.5. Radiotelefon mobil TETRA cu antenă montată pe pavilionul autospecialei. Specificaţiile 
tehnice ale radiotelefonului mobil TETRA sunt prezentate în "Anexa nr. 3". 
5.4.6. Echipamentul de comunicaţii trebuie să conţină: 

a) panoul de siguranţe pentru toate echipamentele inclusiv pentru cele de avertizare, să fie 
amplasat în imediata vecinătate a bateriei de acumulatori ce alimentează echipamentele; 
b) prize bipolare 12 V de alimentare a echipamentelor de comunicaţii, inclusiv conductorii 
electrici, să suporte un curent de 20A şi să fie livrate cu conectori pereche; 
c) prizele bipolare pentru alimentarea componentelor instalate de furnizor se vor instala în 

locuri accesibile, iar cea pentru echipamentul suplimentar în cabină; 
d) prizele bipolare vor fi izolate corespunzător. 
e) antenă în banda 380 - 400 MHz cu câştig 0 dB, impedanţa 50 ohm, instalată 

pe cabină cu cablu de antenă amplasat în interiorul acesteia cu conector TNC; 
f) locaş de instalare tip radiocasetofon auto amplasat în bord. 

5.4.7. Terminale TETRA portabile de comunicaţii pentru fiecare membru al echipajului (6 
complete). 
5.4.8. Specificaţia tehnică a terminalelor menţionate la pct. 5.4.7. este prezentată în "Anexa nr. 
7". 

5.5. Accesoriile specifice pentru stingerea incendiilor, echipamentul de protecţie şi setul de descarcerare 
care vor echipa autospeciala sunt prezentate în "Anexa nr. 1". 
5.6. Lista materialelor specifice care echipează autoşasiul este prezentată în "Anexa nr. 2". 
5.7. Autospeciala va fi inscripţionată pe părţile laterale şi pe partea frontală cu inscripţia „POMPIERI". 
De asemenea pe părţile laterale autospeciala va fi inscripţionată cu sigla „112". 
5.8. Echipamentul medical care va echipa autospeciala este prezentat în "Anexa nr. 4". 
5.9. Specificaţia tehnică a aparatului de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitivă este prezentat în 
"Anexa nr. 5". 
5.10. Specificaţia tehnică a setului de descarcerare este prezentat în "Anexanr. 6". 
5.11. Culoarea autospecialei va fi roşie- R A L -3000. Autospecialele vor fi echipate cu plăci şi benzi 
reflectorizante conform R.A.R.. 

Anexele 1—11 fac parte integrantă din prezenta specificaţie tehnică. 

NOTĂ: 
1. Racordurile (STAS 5770 - 75, STAS 701 - 74, STAS 702 - 74, STAS 703 - 73, STAS 705 

- 74), reducţiile (STAS 704 - 74), distribuitoarele (STAS 2070 - 83), furtunurile de absorbţie (STAS 
1640 - 87), furtunurile de refulare tip B şi C (SR 2164), amestecătorul de linie (STAS 5262 -'83), sorb 
cu sită (STAS 1358 - 88), hidrant portativ tip I I B cu robinete (STAS 697 - 82), coarda de salvare 
(STAS 9932-85) şi scările manuale dc pompieri dc fereastră şi culisabile (SR E N 1147), 
sau conform unor standarde echivalente (dar produsele respective trebuie să fie compatibile cu cele 
prevăzute în standardele enumerate mai sus) şi se vor prezenta certificate de conformitate, după caz, şi 
buletine de încercări emise de organismele abilitate, precum si declaraţii de conformitate; 

2. Pentru furtunurile de absorbţie se va prezenta doar declaraţie de conformitate cu STAS 
1640 - 87 pe propria răspundere a producătorului (acest STAS 1640 - 87 este anulat şi nu a fost înlocuit 
cu un altul până la această data şi în consecinţă el este menţionat numai pentru a da o indicaţie 
producătorilor despre caracteristici tehnico - dimensionale ale acestor furtunuri). 



ANEXA nr. 1 
L I S T A 

accesoriilor p.s.i., de descarcerare şi a echipamentului de protecţie ce 
intră în dotarea "Autospecialei pentru lucru cu apă şi spumă" 

Nr. 
Crt. 

Denumire U.M. 
Nr. 
buc. 

0 1 2 3 
ACCESORII P.S.I. CARE FAC PARTE INTEGRANTA DIN INSTALAŢIA 

SPECIFICĂ A A UTOSPECIALEI (FIX) 
1 Furtunuri de înaltă presiune prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă 

cu lungimea de 60 m formate din trei segmente de furtun de înaltă 
presiune, din care un segment de 30 m şi două segmente a câte 15 m, 
legătura celor trei segmente se va realiza cu ajutorul unor cuple rapide. 

Cpl. 2 

2 Dispozitive de refulare de înaltă presiune. Buc. 4 
3 Racord/racorduri de absorbţie de 4" (tip A), montat/montaţi la absorbţie, 

în cazul alimentării cu apă a autospecialei de la diferite surse 
Buc. 1 12 

4 Racord / racorduri înfundate de 4" (tip A). Buc. 1/2 
5 Racord fix tip B (montat la refularea pe etajul de joasă presiune şi la 

alimentare cu apă a rezervorului autospecialei de la surse sub presiune). 
Buc. 3 

6 Racord înfundat tip B. Buc. 3 
7 Racord fix tip C (montat Ia refularea pe etajul de joasa presiune). Buc. 2 
8 Racord înfundat tip C. Buc. 2 

ACCESORII P.S.I. CARE INTRA IN DOTAREA AUTOSPECIALEI FARA A FACE PA 
INTEGRANTĂ DIN INSTALAŢIA SPECIFICĂ A AUTOSPECIALEI (NU SUNT MONTA 

AUTOSPECIALĂ) 

RTE 
TE PE 

1 Aparat de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitivă (cu o butelie) 
având greutatea maximă de 14 kg (conform SR E N 137), conform anexa 
nr. 5 

Cpl. 6 

2 Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din; 
- butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima 

in stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din; 
- butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima 

in stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Cpl. 6 * 

3 Bobină cu cablu (cu lungimea de 50 m sau două de 25 m) pentru 
proiector p.s.i. care se compune din; 

tambur cu cablu pentru alimentarea cu curent a proiectorului; 
- priza cu ştecher. 

Cpl. 1 

4 Cange cu coada de 2,5 m şi cu prelungitor de 2,5 m. Buc. 1 
5 Cheie hidrant. Buc. 1 
6 Cheie cofret. Buc. 1 
7 Cheie racorduri A, B, C. Buc. 4 
8 Coarda de salvare; tip A2 conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 2 
9 Cordiţa de legat furtunuri: tip C conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 4 
10 Cordiţă susţinere sorb tip B conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 1/2 
11 Coş sorb. Buc. 1/2 
12 Cot pentru furtun. Buc. 2 
13 Distribuitor B-CBC. Buc. 2 
14 Ejector ape mici. Buc. 1 
15 Feşi pentru furtun refulare tip B. Buc. 4 
16 Feşi pentru furtun refulare tip C. Buc. 4 



0 1 2 3 
17 Furtun refulare tip B (conform prevederilor SR 2164), cu racorduri tip B m.l. 300 
18 Furtun refulare tip C (conform prevederilor SR 2164), cu racorduri tip C 

(diametrul interior al furtunului fiind de 53 ± 0,5 mm) 
m.i. 400 

19 Geanta pentru chei şi feşe. Buc. 2 
20 Hidrant portativ tip I I B cu robinete. Buc. 1 
21 Lampa electrică portabilă pentru iluminat, cu acumulator reîncărcabil şi 

sistem de încărcare 24 V / 220 V (cu autonomie de funcţionare de 
minim 2 ore). 

Buc. 4 

22 Mufa chei hidrant. Buc. 1 
23 Prelată antiincendiu ( 2 x 2 m 2), conform prevederilor SR E N 1869. Buc. 1 
24 Proiector p.s.i. Buc. 1 
25 Pompă electrică (24V/220V) pentru alimentarea rezervorului de 

spumant 
Cpl 1 

26 Punţi trecere peste furtun. Buc. 2 
27 Rangă oţel. Buc. 1 
28 Reducţie racord B-C. Buc. 2 
29 Sac protecţie corzi şi cordiţe. Buc. 5 
30 Sac protecţie prelată antiincendiu ( 2 x 2 m1) Buc. 1 
31 Scară culisabilă din aluminiu cu lungime în stare extinsă cuprinsă între 

10500 şi 11000 mm, iar strânsă de maxim 5000 mm., conform SR E N Buc. 1 
1147— scări de salvare. 

32 Scară de fereastră din aluminiu cu lungime maximă de 5000 mm. 
conform SR E N 1147 - scări de salvare. 

Buc. 1 

33 Sorb cu sită. Buc. 1/2 
34 Stingător cu pulbere tip P-6. Buc. 2 
35 Toc topor târnăcop. Buc. 2 
36 Toc toporaş. Buc. 2 
37 Topor târnăcop. Buc. 2 
38 Toporaş. Buc. 2 
39 Trepied proiector p.s.i. Buc. 1 
40 Tub absorbţie tip A (lungimea de 2,25 m) cu racorduri. Buc. 5/10 
41 Tub absorbţie tip B (lungimea de 2,25 m) cu racorduri. Buc. 3 
42 Ţeava generatoare de spumă grea 5000 1/min. Buc. 2 
43 Ţeava universală de refulare apă tip B. Buc. 2 
44 Ţeava universală de refulare apă tip TURAP sau similar. Buc. 4 
45 Ansamblu proiectoare pentru catarg telescopic Cpl. 1 
46 Motogenerator de curent (anexa nr.8) Cpl. 1 
47 Motopompă 3" apă murdară (anexa nr.9) Cpl. 1 
48 Motoferăstrău (anexa nr. 11) Cpl. 1 
49 Pompa submersibila pentru ape reziduale cu flotor (anexa nr.10) Cpl. 1 

NOTA: 6 butelii cu aer comprimat vor avea suporţi pe autospecială. 
ECHIPAMENT DE PROTECŢIE 

* 

1 Casca p.s.i. cu vizor (greutate max. 1,5 kg) care să permită atât utilizarea 
măştilor de la aparatele de respirat cât şi a celor de protecţie contra 
fumului conform SR E N 443. 

Buc. 6 

2 Cizme de cauciuc scurte cu talpă cu inserţie metalică conform SR E N 
ISO20344/A1. 

Per. 6 

3 Centură de siguranţă p.s.i. cu cârlig conform prevederilor STAS 5920-
89 şi STAS 3273-88 1 \ 

Buc. 6 



0 1 2 3 
4 Costum de protecţie pompieri conform SR E N 469/A1, clasa 2, compus 

din: 
- jacheta având inscripţionat pe spate „POMPIERI", din bandă 

reflectorizantă; 
- pantaloni 

Costum de protecţie pompieri conform SR E N 469/A1, clasa 2, compus 
din: 
- jacheta având inscripţionat pe spate „POMPIERI", din bandă 

reflectorizantă; 
- pantaloni 

Cpl. 6 

5 Mănuşi de protecţie conform SR E N 659+A1/AC Per. 6 
6 Mănuşi de piele conform SR E N 659+A1/AC Per. 6 
7 Bocanci din piele cu talpă cu inserţie şi bombeu metalic conform 

prevederilor SR E N ISO 20345/A1 
Per. 6 

oo
 

— n 
Costum de protecţie anticalorica pentru temperaturi de până la 250 C şi 
pentru temperaturi de peste 250° C conform SR E N 1486 

Cpl. 1+1 

SET DE DESCARCERARE (conform SR EN 13204) conform anexa nr. 6 
1 Grup de pompare: Buc. 1 
2 Depărtator: Buc. 1 
3 Accesorii pentru depărtator, in cutie de stocare si transport Cpl. 1 
4 Foarfecă hidraulica Buc. 1 
5 Cilindru hidraulic Buc. 1 
6 Cilindru hidraulic Buc. 1 
7 Accesorii pentru cilindru hidraulic, in cutie de transport Cpl. 1 
8 Suport colţar Buc. 1 
9 Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m) Buc. 1 
10 Pompa de mana: Buc. 1 
11 Furtunuri pentru pompa de mana (lungimea de 5 m) Set 1 
12 Tăietor de pedale Cpl. 1 
13 Sistem de protecţie pentru airbag Cpl. 1 
14 Sistem de protecţie pentru pasageri Cpl. 1 
15 Dispozitiv pentru spargerea geamurilor Buc. 1 
16 Dispozitiv pentru tăierea geamurilor Buc. 1 
17 Set cale şi pene pentru stabilizare vehiculelor Cpl 2 
18 Sistem de stabilizare a vehiculelor Cpl 2 

NOTĂ: Se vor prezenta pentru toate produsele din Anexa nr. 1 certificatele de conformitate emise de 
organele abilitate precum si declaraţii de conformitate. 



ANEXA nr. 2 

L I S T A 
cu materialele specifice autoşasiu 

Nr. Denumire U.M. Nr. 
crt. Bucăţi 
1 Trusa sanitară auto omologată R.A.R. Buc. 1 
2 Trusă scule şi accesorii specifice autoşasiu Buc. 1 
3 Cric Buc. 1 
4 Triunghiuri reflectorizante omologate R.A.R. Buc. 2 
5 Roată de rezervă (jantă + anvelopă) montată pe şasiu Cpl. 1 
6 Stingător auto montat în cabină Buc. 1 
7 Cale staţionare Buc. 2 
8 Furtun cu manometru pentru umflat pneuri Cpl. 1 



ANEXA nr. 3 

Specificaţie tehnică terminale TETRA instalabile pe 
autovehicule 

1. Consideraţii generate 
1.1. Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructura TETRA MOTOROLA (Dimetra IP ver. 6.1) si 

respectiv o infrastructura TETRA EADS. In consecinţa, terminalele TETRA: 

a trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura M O T O R O L A TETRA 

(D IMETRA IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie 

sa furnizeze prima pagina a certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-uî (URL) către 

certificatul I SCOM publicat pe website-ul TETRA MoU. 

b. trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura EADS TETRA (NTS 4.5 sau 

următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie sa furnizeze prima pagina a 

certificatului emis de I SCOM si sa precizeze linh-\x\ (URL) către certificatul I SCOM publicat pe website-

ul TETRA MoU. 

c. trebuie sa fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate in România 

(S.T.S.). Procedura este publicata pe website-ul S.T.S., URL: 

www.stsnet.ro/documente/Procedura TETRA.pdf). Ofertantul câştigător (Vânzătorul) trebuie sa prezinte, 

înainte de semnarea contractului, certificatul emis de S.T.S. 

NEPREZENT A R E A CERTIF ICATULUI IN T E R M E N U L SPECIFICAT SAU 

PREZENTAREA U N U I CERTIFICAT CE ATESTA SERVICI I/FUNCTIONALITATI 

NESUPORTATE A T R A G E DESCAL IF ICAREA OFERTANTULUI. 

d. trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2. Cerinţe tehnice 

2.1. Standardizare 

- Tenninalele TETRA oferite trebuie sa respecte standardele ETS I TETRA, dupa cum 

urmează: 

- 300 392 TETRA V+D air inter/ace; 

- 300 394 TETRA V + D conformance testing; 

- 300 395 TETRA Speech Codec; 

-300 396 TETRA DMO. 

- Terminalele TETRA oferite vor fi certificate confonn pet. l.a., l.b., l.c. 

2.2. Mediu 

Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici de mediu: 

- Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 
- Temperatura de depozitare: 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura


Umiditate: 

Şocuri şi vibraţii: 

Protecţie la praf si apa: 

ETSIETS 300 019 

ETS IETS 300 019 

IP54 

2.3. Configuraţie 

Terminalul mobil va fi in configuraţie "split" (panou de comanda remoie + unitate radio). 

2.4. RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici RF: 

a Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 

b. Ecart duplex: 10 MHz 

c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 

d. Sensibilitate statica: -l 12 dBm 

e. Sensibilitate dinamica: -103 dBm 

f Receptor Clasa A 

g. Putere Tx terminal 3 W 

2.5. Servicii si funcţionalităţi TETRA 

Servicii voce 

a apel de grup (GC) in T M O & D M O (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 

grupuri D M O pre-programate); 

b. Apel de urgenta; 

c. Apel individual (IC); 

d. Apel telefonic - fullduplex (PABX/PSTN); 

Servicii suplimentare 

aTP I ; 

b. CLIP; 

c. DGNA; 

d. Late entry; 

e. Apel Prioritar; 

f Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri in scanare); 

g. Ambience Listening. 

Servicii de date 
a SDS/SDS-TL; 

0, 



b. Mesaje Status 

c. IPPDS; 

d. Interfaţa PEI pentru conectarea la DTE externe ce suporta RS232. 

2.6. Mobilitate 

a Reselectie celula: tip 3 sau superior 

b. suporte pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2.7. Securitate 

a Autentificare. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format conform 

recomandărilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate respectandu-se 

normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA MoU SFPG. 

b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie să fie 

furnizate cu algoritmul TEA2. 

c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3. 

d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 

e. E2EE suportat prin upgrade software/hardware. 

2.8. Alte funcţionalităţi 

a. Tx inhibit 

2.9. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 

Display 

Display cu minim 4x12 caractere alfanumerice 

Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc) 

Operare prin meniuri intuitive; Tastatura 

tastatura alfanumerica; 

taste de navigare meniu; 

buton/tasta pentru iniţiere apel de urgenta; 

buton/tasta pentru selectare grup; 

buton/tasta pentru volum; 

Agenda telefonica 

Agenda telefonica (capacitate: minim 70); 



- Apelare facila (de ex: prin căutare in agenda telefonica, ultimele numere formate, etc) 

- posibilitate folosire accesorii audio; 

- interfaţa multifuncţionala pentru programare/transmisii de date. 

3. Receptor GPS integrat 
3.1. Terminalul mobil TETRA trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 
3.2. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18). 

3.3. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte transmiterea informaţiei de localizare 

simultan (din punctul de vedere al utilizatorului) cu folosirea serviciului TETRA Packet Data. 

3.4. Specificaţii pentru receptorul GPS integrat: 

Receptorul GPS integrat trebuie sa respecte următoarele specificaţii: 

sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 

- sensibilitate: minim-152 dBm 

- precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

4. Accesorii şi kit de instalare 

Pentru fiecare terminal Vânzătorul trebuie sa furnizeze accesorii si kit de instalare. Acestea trebuie sa 

includă: 

- microfon standard cu PTT si suport de fixare; 

- difuzor cu cablu de conectare si suport de fixare; 

- cablu de alimentare prevăzut cu siguranţa si conectori corespunzători (min. 5m, adaptat la situaţiile 

practice); 

- cablu date (pentru conexiune cu un DTE); 

- suport de fixare in autovehicul pentru unitatea radio si panoul de comanda; 

- cablu de interconectare unitate radio — unitate de comanda; 

- antena auto oniinidirectionala, banda 380...400 MHz, VSWR<1,5 in banda de interes, 

impedanta 50 ohms, prevăzuta cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); 

- converter de la 24Vcc la 12Vcc (daca tensiunea disponibila pe autospecialele o impune); 

- antena GPS activa (sunt acceptate inclusiv soluţiile cu antena GPS integrata pe acelaşi suport cu antena 

UHF) banda 1,5... 1,6GHz, VSWR<1,5 in banda de interes, impedanta 50 ohm, prevăzuta cu kit de 

instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc). 

Nota: Instalarea echipamentelor (terminalul radio si accesoriile), soluţia alimentare DC, traseele de 
cabluri RF si DC, soluţia de alimentare, vor fi stabilite/realizate pe baza unor soluţii date de producătorul 
autovehiculului . 

max 10 m (probabilitate 95%) 



5. Garanţia asigurata pentru echipamentele furnizate: 24 luni. 

6. Cantităţi echipamente si servicii. 

Nr. Crt. Denumire reper Cantitate 

1. 

Terminal TETRA mobil cu algoritm de criptare TEA2 si 

receptor GPS integrat si suport ETS I LIP. Acest reper 

include următoarele sub-repere: 

- terminal mobil in configuraţie "split" (unitate de comanda 

+ unitate radio); 

- manual de utilizare in limba romana. 

1 cpl. 

2. Set instalare, conform pet. 4 1 set/terminal TETRA 

3. 

Ansamblu software/hardware si documentaţie pentru 

programare terminalului mobil (inclusiv a receptorului GPS 

integrat). 

1 set 

SERVICII 

4. Programarea terminalelor. 
Pentru fiecare 

echipament livrat 

5. 
Instalare terminalelor (soluţie producător). 

Nota: Instalarea se va face pe baza unei instalări prototip 

agreate intre Vânzător si Cumpărător. 

Pentru fiecare 

echipament livrat 

Abrevieri 
A L - Ambience Listening 
A R L - Automatic Resource Location 
A V L - Automatic Vehicle Location 
CLIP - Calling Line Identification Presentation 
DGNA - Dynamic Group Number Assignment 
D M O - Direct Mode Operation 
DTE - Data Terminal Equipment 
ETS I - European Telecommunications Standards Institute 
GC - Group Call 
GPS - Global Positioning System 
IC - Individual Call 
IP - Internet Protocol 
I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie deirinformazione 
(laboratorul Ministerului Italian al Communicatiilor) 
LIP - Location Information Protocol 
M C C - Mobile Country Code 
M I R A - Ministerul Internelor si Reformei Administrative 
M N C - Mobile Network Code y, s 



M o U - Memorandum of Understanding 
P A B X - Private Automatic Branch eXchange 
PC - Personal Computer 
PDS - Packet Data Services 
PEÎ - Peripheral Equipment Interface 
PIN - Personal Identification Number 
PTT-PushTo Talk 
PSTN - Public Switched Telephone Network 
PSU - Power Supply Unit 
RF - Radio Frequency 
Rx - Receive 
SDS - Short Data Services 
SFPG - Security and Fraud Prevention Group 
ST -Specificaţie Tehnica 
SwMI - Switching and Management Infrastructure 
T E A - Tetra Encryption Algorithm 
TETRA - Terrestrial Trunked Radio 
TL - Transport Layer 
T M O -Trunk Mode Operation 
TPI - Talking Party Identification 
Tx - Transmit 
U R L - Uniform Resource Locator 
V+D - Voice + Data 
V S W R - Voltage Standing Wave Ratio 
W A P - Wireless Application Protocol 



ANEXA nr. 4 

L I S T A 
cu echipamentul de prim ajutor calificat 

Nr. 
crt. 

Denumire U.M. 
Nr. 
buc 

Valiză* I de urgenţă/prim ajutor care să conţină următoarele: Buc 1 
1 a. Balon ventilaţie artificială pentru adulţi/copii: 

- cu posibilitatea de conectare la oxigen; 
- cu rezervor pentru oxigen şi supapă de suprapresiune (1 cpl.); 

cu măşti de ventilare care să conţină cel puţin 2 mărimi diferite 
Cpl. 1 

pentru adulţi şi 2 mărimi diferite pediatrice (1+1 seturi) 
b. Pipe Guedell (mărimile 1,2,3, şi 4). Set/buc. lA 
c. Butelie de oxigen (5 1) portabilă, cu reductor montat în vederea 

administrării oxigenului prin mască. 
Cpl. 1 

d. Aspirator de secreţii electric cu 20 sonde de aspiraţie de diferite 
mărimi/aspirator: 
acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c.c. Cpl 1 

- rezervor colectare secreţii de min 500 ml 
fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare 

e. Măşti de administrare oxigen pentru copii. Set 1 
f. Măşti de administrare oxigen pentru adulţi. Set 1 
g. Pansamente/feşi. Set 1 
h. Pansamente speciale pentru arşi de diferite mărimi, îmbibate cu gel Set 1 
în vederea răcirii(Aquagel). 

Set 1 

Valiză* II cu materiale de imobilizare care să conţină următoarele: Buc 1 
a. Gulere cervicale reglabile. Set/buc 1/3 
b. Gulere cervicale nereglabile (pediatric, adult iară gât, adult gât scurt, 

Set/buc 1/5 
2 

adult gât mediu, adult gât lung) 
Set/buc 1/5 

2 
c. Aţele vacuum pentru membre superioare (2 buc) 
d. Aţele vacuum pentru membre inferioare (2 buc) 
e. Aţele vacuum pentru gambă şi femur (2 buc) 

Set 1 

f. Pompă de vid manuală Buc. 1 
Deiîbrilator semiautomat cu următoarele specificaţii minime: Cpl.. 1 
a. Configuraţie de bază Iară monitorizare E K G 
b. Acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c c Buc. 1 

3 
c. Comenzi verbale în limba română 

3 
d. Fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare Buc. 1 
e. Husă protecţie Buc. 1 
f. Electrozi de defibrilare de unică folosinţă/defibrilator cu valabilitate Set 20 
de cel puţin 2 ani 

4 Targa lopată pliantă cu sistem de fixare al extremităţii cefalice Buc. 1 
5 Imobilizator pentru descarcerare tip K E D Buc. 1 

Pătură îmbibată cu aquagel în containerul original de conservare (cu Buc. 1 
0 termen de valabilitate de minim 3 ani), pentru adulţi 
7 Pături pentru adulţi (în husă moale lavabilă) Buc. 2 

*Valizele să fie realizate din material moale; 



ANEXA nr. 5 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

A P A R A T D E P R O T E C Ţ I E A R E S P I R A Ţ I E I 
C U A E R C O M P R I M A T 

1. DENUMIRE 
Aparat de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat. 

2. DESTINAŢIE 
Aparatul de respiraţie izolant, cu aer comprimat este destinat protejării personalului de intervenţie pe 
timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau 
concentraţia de oxigen este sub cea normală. 

3. CERTIFICARE, AVIZARE 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de conformitate 
cu SR E N 137 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie obţinută pentru 
produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică. 

4. ORGANIZAREA GENERALĂ 
4.1. Rezervorul de aer comprimat dintr-o butelie, cu capacitatea nominală de 6,8 1, cu robinet cu filet de 
conectare, executat conform SR E N 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 bar) realizată 
din materiale compozite; 
4.2. Reductor de presiune, la care se conectează robinetul buteliei, care are o supapă de suprapresiune ce 
poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele: 

4.2.1. Ansamblu furtun cu manometru şi fluier. Manometrul trebuie să fie etalonat pornind de la 0 
la valoarea de minim 350 bari, să permită purtătorului citirea cu exactitate de 10 bar, să aibă 
cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc, iar limita de 
siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod 
distinct (colorare cu roşu). Dispozitivul de avertizare sonora (fluierul) trebuie să intre în funcţiune 
la atingerea presiunii de siguranţă şi să fie amplasat în imediata apropiere a manometrului. 
4.2.2. Furtun de medie presiune pentru legătura cu supapa la cerere. Furtunul trebuie să fie echipat 
cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi 
cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită 
cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiţii 
optime a aparatului). 

4.3. In cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de 
suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către 
personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii 
iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar 
nu mai puţin de 10 ani. 
4.4. Supapă la cerere de tipul cu suprapresiune, care să asigure o presiune pozitivă conform SR E N 137 
4.5. Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal (central). 
4.6. Supapa la cerere trebuie să poate să se cupleze/decupleze foarte rapid la mască. 
4.7. Mască facială cu următoarele caracteristici: 

4.7.1. Vizorul trebuie să fie panoramic. 
4.7.2. Să aibă sistem de fixare cu minim 5 bride reglabile. 
4.7.3. Să aibă supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile). 
4.7.4. în cazul în care datorită soluţiei constructive măştii faciale (soluţie aleasă de producător) 
supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a 
constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, 
prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de 
expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 



4.7.5. Să aibă membrană fonică care să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fară 
afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestui sistem. 
4.7.6. Să aibă sistem de inspiraţie care sa permită dezaburirea vizorului în 
funcţionare. 
4.7.7. Să fie dotată cu suport integrat pentru rama ochelarilor. 

4.8. Placă dorsală cu următoarele caracteristici: 
4.8.1. Să asigure fixarea buteliei cu aer comprimat şi a reductorului de presiune cu celelalte 
componente (furtunuri). 
4.8.2. Să aibă prevăzute şoldiere, contra mişcărilor laterale. 

4.9. Harnaşamentul trebuie: 
4.9.1. Să asigure fixarea ergonomică a aparatului 
4.9.2. Are următoarea componenţă: 

4.9.2.1.Chingi cu perne de umăr (perne confecţionate din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.2.Centură cu pernă dorsală (perna confecţionată din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.3.Elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) vizibile în locuri 
întunecoase. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Caracteristici constructive 

5.1.1. Masa complet echipat cu o butelie de aer încărcată la presiune nominală: max. 14 kg.; 
5.1.2. Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu trebuie să producă iritaţii 
sau îmbolnăviri conform SR E N 136:2002/AC 2004; 
5.1.3. Aparatul va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplimentar de aer pentru 
situaţii extreme. 

5.2. Caracteristici funcţionale: 
5.2.1. Condiţii de mediu pentru funcţionare normală de temperatură:- 30°-^ + 60°; 
5.2.2. Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: minim 300 1/min; 
5.2.3. Dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să înceapă să funcţioneze la o presiune de 55+5 
bari. 

5.3. Alte condiţii 
5.3.1. Presiunea nominală de încărcare a buteliei va fi de 300 bar iar capacitatea de 6,8 l/butelie; 
5.3.2. Buteliile vor fi inscripţionate conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 
5.3.3. Sistemul de cuplare rapid (montat pe furtunurile de medie presiune, cel care face legătura cu 
masca şi cel pentru alimentarea unui alt consumator) trebuie să fie etanş faţă de atmonsferă la o 
presiune maximă de lucru de 15 bar, atât în poziţie cuplată cât şi necuplată; 

6. CERINŢE FINALE 
6.1. Termenul de garanţie al aparatelor să fie minim trei ani; 
6.2 Documentaţia tehnică şi materialele de însoţire a fiecărui produs vor fi următoarele: 

6.2.1. Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
6.2.2. Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
6.2.3. Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente; 
6.2.4. Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie; 
6.2.5. Certificat de garanţie; 
6.2.6. Declaraţie de conformitate. 

/ 



ANEXA nr. 6 
S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 
SET DE DESCARCERARE 

1. DENUMIRE 
Set de descarcerare. 
2. DESTINAŢIE 
Setul de descarcerare este destinat intervenţiei calificate a forţelor operative pentru salvarea 

persoanelor sau realizarea accesului în cazul producerii unor accidente de circulaţie, tehnice sau 
tehnologice ori după producerea unor dezastre sau calamităţi naturale. 

3. CERTIFICARE, AVIZARE 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de 

conformitate cu SR E N 13204 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie 
obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnica. 

4. ORGANIZAREA GENERALĂ 
4.1 Setul de descarcerare trebuie să fie executat în conformitate cu prevederile SR E N 13204 şi 

va avea următoarea componenţă; 
4.1.1. Grup de pompare: 1 buc; 
4.1.2. Depărtator: 1 buc ; 
4.1.3. Accesorii pentru depărtator, în cutie de stocare si transport: 1 cpl.; 
4.1.4. Foarfecă hidraulica: 1 buc; 
4.1.5. Cilindru hidraulic cu unul sau două pistoane: 1 + 1 buc; 
4.1.6. Accesorii pentru cilindru hidraulic, în cutie de transport: 1 cpl.; 
4.1.7. Suport colţar: 1 buc; 
4.1.8. Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m): 1 buc; 
4.1.9. Pompa de mana: 1 buc; 
4.1.10. Furtunuri pentru pompa de mana (lungimea de 5 m): 1 set; 
4.1.11. Tăietor de pedale: 1 cpl.; 
4.1.12. Sistem de protecţie pentru airbag: 1 cpl.; 
4.1.13. Sistem de protecţie pentru pasageri: 1 cpl.; 
4.1.14. Dispozitiv pentru spargerea geamurilor: 1 buc; 
4.1.15. Dispozitiv pentru tăierea geamurilor: 1 buc. 
4.1.16. Set cale şi pene pentru stabilizare vehiculelor: 2 cpl; 
4.1.17. Sistem de stabilizare a vehiculelor: 2 cpl. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Uneltele de descarcerare menţionate lapct. 4.1. trenuie sa fie îndeplinească următoarele condiţii 

tehnice: 
5.1.1. Fiecare unealtă trebuie să fie prevăzută cu o singură cuplă rapidă de legătura dintre ea şi 
furtun/furtunuri; 
5.1.2. Furtunurile (atât cel de înaltă presiune cât şi cel pentru retur) trebuie să aibă un coficient de 
siguranţă de minim 4:1 (presiunea de spargere a furtunului să fie de minim 4 ori mai mare decât 
presiunea de lucru). Acest coeficient de siguranţă trebuie demonstrat prin certificate de 
conformitate şi/sau buletine de încercare emise de organisme recunoscute la nivelul U.E. 
5.1.3. Cuplele rapide de legătura mama/tata dintre pompa, furtune si unelte, trebuie: 

5.1.3.1 Să permită cuplarea rapida şi să se autoblocheze; 
5.1.3.2. Să permită cuplarea/decuplarea, cu pompa funcţionând şi fară închiderea 

circuitului de ulei; 
5.1.3.3. Să permită rotirea nelimitata a uneltei faţă de pompa. 

5.2. Grupul de pompare trebuie: 
5.2.1. Să aibă un motor în 4 timpi, răcit cu aer, alimentat cu benzina; 
5.2.2. Să facă posibilă operarea simultană a două dispozitive; 
5.2.3. Să emită un nivel redus de zgomot; \ / \ / 
5.2.4. Să fie echipat cu indicatoare de nivel ulei si benzina; I i x> [ \ v ^ v * 



5.2.5. Masa: maxim 30 kg. 
5.3. Depărtătorul hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 

5.3.1. Forţa maximă de depărtare minim 130 kN (13,2t); 
5.3.2. Deschiderea minimă a fălcilor; 500 mm; 
5.3.3. Masa: maxim 22 kg. 

5.4. Accesorii pentru depărtator: 
5.4.1. Vârf pentru tracţiune (2 buc); 
5.4.2. Vârf de taiere (2 buc); 
5.4.3. Vârf de rezerva (2 buc.); 
5.4.3. Lanţuri pentru tracţiune de 3 m (2 buc) + 1,5 m (2 buc.) 

5.5. Foarfecă hidraulica trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.5.1. Forţa de taiere: minim 900 kN (91 t); 
5.5.2. Deschiderea maximă a părţilor tăioase: minim 150 mm; 
5.5.3. Posibilitatea tăierii unui profil tip bară rotundă: min. 40 mm; 
5.5.4. Masa: maxim 20 kg. 

5.6. Cilindru hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.6.1. Număr tije - piston: 1 sau 2; 
5.6.2. Forţa de depărtare pe toata cursa pistonului: minim 130 kN (13,2t); 
5.6.3. Lungimea (închis): maxim 550 mm; 
5.6.4. Lungimea (deschis): minim 750 mm; 
5.6.5. Masa: maxim 15 kg. 

5.7. Cilindru hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.7.1. Număr tije-piston: 1 sau 2; 
5.7.2. Forţa de depărtare pe toata cursa pistoanelor: min. 120 kN (12,2t); 
5.7.3. Lungimea (închis): maxim 750 mm; 
5.7.4. Lungimea (deschis): minim 1000 mm; 
5.7.5. Masa: maxim 22 kg. 

5.8. Accesorii pentru cilindru hidraulic: 
5.8.1. Cap plat (2 buc); 
5.8.2. Cap ascuţit (1 buc); 
5.8.3. Cap dalta (1 buc); 
5.8.4. Cap de rezerva cruce (2 buc); 
5.8.5. Set cap tragere (1 buc); 
5.8.6. Piesa de legătura (1 buc). 

5.9. Suport colţar; 
5.10. Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m); 
5.11. Pompa de mână cu acţionare manuala; 
5.12. Furtunuri pentru pompa de mână (lungimea de 5 m); 
5.13. Tăietorul de pedale trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 

5.13.1. Forţa maximă de taiere: minim 75 kN (7,7 t); 
5.13.2. Deschidere falei: minim 40 mm; 
5.13.3. Pompa si furtun de 2 m; 
5.13.4. Cutie de transport. 



ANEXA nr. 7 

SPECIFICAŢIE TERMINALE TETRA PORTABILE 

1. Certificarea terminalelor pentru infrastructura platformei naţionale TETRA şi suport 

AIM 

Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructură TETRA M O T O R O L A (Dimetra IP ver. 6.1); 

ocazional, terminalele vor migra din infrastructura Dimetra IP sub acoperirea altei infrastructuri TETRA 

(EADS TETRA). 

Avan în vedere cele de mai sus, terminalele TETRA; 

a. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură MOTOROLA TETRA (D IMETRA IP 

6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze paginile 

relevante ale certificatului emis de I SCOM şi să precizeze link-vX (URL) către certificatul I SCOM 

publicat pe website-ul TETRA Association (ex TETRA MoU). 

b. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură E A D S TETRA (NTS 4.5 sau 

următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze prima pagină a 

certificatului emis de I SCOM şi să precizeze link-ul (URL) către certificatul I SCOM publicat pe website-

ul TETRA Association. 

c. Trebuie să fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate în România (S.T.S.). 

Procedura este publicată pe website-ul S.T.S., URL: www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf). 

Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul câştigător (Contractantul) va prezenta certificatul emis de S.T.S. 

d. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal. 

e. Trebuie să suporte A I M (Air Interface Migration signalling), conform ETS I 300 392-2, clauzele 15 şi 

16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association). înainte de 

semnarea contractului, Ofertantul câştigător trebuie să demonstreze practic această funcţionalitate. 

Funcţionalitatea va fi demonstrată prin teste organizate de Ofertantul câştigător, cu echipamente 

(exemplu: platforme de test TETRA ce suportă A IM) puse la dispoziţie (pe perioada testelor) de acesta. 

Toate cheltuielile aferente testelor sunt suportate de Ofertantul câştigător. 

2. Standardizare şi certificare 

2.1. Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETS I TETRA relevante, incluzând: 

a. 300 392 TETRA V + D air interface; 

b. 300 394 TETRA V + D conformance testing; 

c. 300 395 TETRA speech codec; 

d. 300 396 TETRA DMO. rs. / 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf


2.2. Terminalele TETRA oferite trebuie să fie certificate conform cerinţelor de la pct. 1. 

3. Mediu 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

a. Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 

b. Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

c. Umiditate: ETS I ETS 300 019 

d. Şocuri şi vibraţii: ETS I ETS 300 019 

e. Protecţie la praf şi apă: IP 54 

4.RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

a. Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 

b. Ecart duplex: 10 MHz 

c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 

d. Sensibilitate statică: -112 dBm 

e. Sensibilitate dinamică: -103 dBm 

f. Receptor Clasa A 

g. Putere Tx: 1 W 

5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 

Terminalele TETRA oferite trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 

5.1. Servicii voce 

a. apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 grupuri D M O 

pre-programate); 

b. Apel de urgenţă; 

c. Apel individual (IC); 

d. Apel telefonic/w// duplex (PABX/PSTN). 

5.2. Servicii suplimentare 

a. TPI; 

b. CLIP; 

c. DGNA; 

d. Late entry; 

e. Apel Prioritar; 

f. Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare); 

5.3. Servicii de date 



a. SDS/SDS-TL; 

b. Mesaje Status; 

c. IP PDS; 

d. Interfaţă PEI pentru conectarea la DTE (echipamente de tip "terminal de date") externe ce suportă 

RS232. 

5.4. Mobilitate 

a. Terminalele trebuie să suporte cell reseîection: iniţial cell selection, undeclared cell reselection, 

unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform standardului ETS I 

TETRA 300 392-2). 

b. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal. 

c. Trebuie să suporte A IM. 

5.5. Securitate 

a. Autentificare. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într-un format conform recomandărilor 

TETRA Association. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de securitate 

stabilite prin recomandările TETRA Association SFPG. 

b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate cu  

algoritmul TEA2. 

c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

d. Dezactivare/Activare terminale (Remote dîsable/enable) 

5.6. Alte funcţionalităţi 

a. Tx inhibit 

6. Specificaţii mecanice 

a. Dimensiuni (HxWxD): 

b. Masă: 

7. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 

a. Display 

- Display color de înaltă rezoluţie: minim 128x128 pixels, minim 32k culori, suportând afişarea de poze; 

- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de exemplu: TMO, DMO, Tx inhibit etc.) 

- Operare prin meniuri intuitive; 

b. Tastatură 

- tastatură alfanumerică; 

- taste de navigare meniu; 

- buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

- buton/tastă pentru selectare grup; 

< 150x60x40 mm (cu baterie standard) 

< 290 g (cu baterie standard) 



- buton/tastă pentru volum; 

- blocare tastatură; 

c. Agendă telefonică 

- Agenda telefonică (capacitate: minim 70 intrări); 

- Apelare facilă (de exemplu: prin căutare în agenda telefonică, ultimele numere formate etc.) 

d. Audio & interfaţă de programare/transmisii de date 

- amplificator audio şi difuzor; 

- mod audio: difuzor/discret (loud/discrete); 

- posibilitate folosire accesorii audio; 

- interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 

8. Baterie 

a. Tip baterie: Litiu-Ion sau Litiu Polimer 

b. Autonomie pentru modul 5/5/90 (Tx/Rx/Standby): > 16 ore 

9. Accesorii 

Pentru fiecare terminal trebuie furnizate unnătoarele accesorii: 

- handsfree constând în: microfon cu buton PTT (prevăzut cu clemă pentru prindere la rever) şi cască 

(care se introduce în ureche) prevăzută cu cablu spiralat; 

- clemă pentru fixarea terminalului portabil la centură; 

- încărcător călătorie; 

- încărcător autovehicul. 

Pentru 20% din terminale se va furniza cablu de date RS232/USB. 

10. Pentru fiecare terminal trebuie furnizat manual de utilizare în limba română. 

11. Programarea terminalelor 

11.1. Programarea terminalelor trebuie să se poată efectua utilizând un PC compatibil I BM prevăzut cu 

port RS232/USB şi sistem de operare Windows sau echivalent. 

11.2. Vânzătorul trebuie să furnizeze software-ul de programare şi 4 interfeţe pentru programarea 

terminalelor. 

11.3. Vânzătorul trebuie să instruiască personalul Cumpărătorului pentru programarea terminalelor; 

instruirea va fi inclusiv practică. 

12. Receptor GPS integrat 
12.1. Terminalul TETRA portabil trebuie prevăzut cu receptor GPS integri:. 



12.2. Terminalul TETRA portabil cu receptor GPS trebuie să suporte ETS I Location Information 

Protocol-U? (TS 100-392-18). 

12.3. Receptorul GPS integrat: 

Terminalele trebuie prezăzute cu receptor GPS integrat conform cu următoarele specificaţii: 

a. sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 

b. sensibilitate: minim -152 dBm 

c. precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

max 10 m (probabilitate 95%) 

d. antenă GPS activă, integrată în antena TETRA. 

13. Garanţie asigurată pentru terminale: 2 ani. 

Acronime 

A I M - Air Interface Migration signalling 

ARL/AVL - Automatic Resource/Vehicle Location 

CLIP - Calling Line Identification Presentation 

D M O - Direct Mode Operation 

DGNA - Dynamic Group Number Assignment 

DTE - Data Terminal Equipment 

ETS I - European Telecommunications Standards Institut 

GC - Group Call (apel de grup) 

GPS - Global Positioning System 

IC-Individual Call 

IP - Internet Protocol 

I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dellTnformazione 

(Laboratorul Ministerului Italian pentru Communicaţii şi Tehnologia Informaţiei) 

LIP - Location Information Protocol 

M N C - Mobile Network Code 

M C C - Mobile Country Code 

P A B X — Private Automatic Branch eXchange 

PC - Personal Computer 

PDS - Packet Data Services 

PEI - Peripheral Equipment Interface 

PIN - Personal Identification Number 

PPC-Pocket PC 

PTT-PushTo Talk 



PSTN - Public Switched Telephone Network 

RF - Radio Frequency 

SFPG - Security and Fraud Prevention Group 

SDS - Short Data Services 

SwM I - Switching and Management Infrastructure 

TEA - TETRA Encryption Algorithm 

TETRA - TErrestrial Trunked RAdio 

TFT - Thin Film Transistor 

T L ~ Transport Layer 

T M O -Trunk Mode Operation 

TPI - Talking Party Identification 

Tx - Transmit 

V + D - Voice + Data 

V O X - Voice Operated 

WAP - Wireless Application Protocol 



ANEXA nr. 8 

S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 
MOTOGENERATOR D E CURENT 

1. Tensiune : 220 V; 
2. Putere minimă : 3,6 kVA; 
3. Tip motor : un cilindru, 4 timpi; 
4. Buton de oprire în caz de urgenţă; 
5. Carburant: benzina; 
6. Cadru metalic prevăzut cu sanie culisabilă din suprastructură cu sistem dc blocare pentru poziţiile 
lucru/marş cu posibilitatea detaşării. 
7. DOTARE STANDARD: 

7.1. prize monofazate schuko de 16 A = 4 buc; 
7.2. protecţie termica. 

8. Panou de comandă/distribuţie: 
aparate de măsură şi control; 

- mijloace de comandă şi control al funcţionării; 

ANEXA nr. 9 
S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 

MOTOPOMPA 3'' A P A M U R D A R A 

1 Debit maxim: 1300I7min; 
2 Motor: alimentare pe benzină, un cilindru, 4 timpi; 
3 Putere motor: 8.0 CP; 
4 Autoamorsare: da; 
5 Racord: 3 "; 
6 Rezervor: 6 L; 
7 înălţime aspiraţie/refulare: 8 / 28 m; 
8 Diametru maxim particule: 31 mm; 
9 Pornire: Ia sfoara 
10 Caracteristici: 
- pompă din aliaj uşor de aluminiu, inoxidabil, turnat sub presiune cu clapetă de reţinere pe aspiraţie în 

corpul pompei, în vederea autoamorsării la punerea în funcţiune. 
- construcţie prevăzută cu cadru pentru protecţie şi transport, racorduri fixe de absorbţie şi refulare tip 

B; 
11 Dotare: 

Sorb cu sită tip B = 1 buc. 



ANEXA nr. 10 

S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C A 
POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APE REZIDUALE CU FLOTOR 

1. Tensiune alimentare :220V; 
2. Puterea nominala :1300W; 
3. Debit maxim :3001/min; 
4. înălţime maxima de refulare: 1 lm; 
5. Diametru orificiu refulare : 2", prevăzut cu racord fix de refulare tip C. 

ANEXA nr. 11 

S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 
MOTOFERASTRĂU 

1. Capacitate cilindrică minim : 45cmc ; 
2. Greutate maximă : 5kg ; 
3. Greutate specifică maximă : 2,5 kg/kw ; 
4. Lanţ pentru motoferăstrău oilomatic pas/tip : 3/8"; 
5. Lungime de tăiere : 35 - 40 cm; 
6. Putere: 2,0 kw/2,7 C P ; 
7. Nivel zgomot la relanti: 101 dB(A) ; 
8. Nivel zgomot în sarcină : 111 dB(A); 
9. Nivel maxim de vibraţii: 6,4 / 7,0 m/s2. 



-SPECIFICAŢIE TEHNICĂ-
5 

A U T O S P E C I A L Ă D E C E R C E T A R E N . B . C . R . 

(nuc lear , biologic, ch imic , rad io log ie ) 

1. DESTINAŢIE 
1.1 Autospeciala este destinata intervenţiei în cazul accidentelor nucleare, bacteriologice şi chimice 

şi pentru decontaminarea personalului de intervenţie şi a celui afectat. 

2. OMOLOGARE, AVIZARE 
2.1. Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 

conformitate pentru autospecială emisă în baza prevederilor H.G. nr.1029/2008 privind stabilirea 
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor. De asemenea autospeciala va avea aplicat marcajul 

3. ASIGURAREA CALITĂŢII 
3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu 

(notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în cazul în care este 
diferit de producătorul autospecialei) au implementate sisteme de asigurare a calităţii conform 
standardului SR E N ISO 9001/2001 sau echivalent. 

4. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ 
4.1. Autospeciala destinată intervenţiei în cazul accidentelor nucleare, bacteorologice şi chimice 

trebuie să fie construită pe un autoşasiu echipat cu un motor cu nivel redus de poluare şi pe care se 
montează un compartiment în care să se poată transporta utilajele, aparatele, sculele, accesoriile 
specializate şi alte echipamente necesare acestor tipuri de intervenţii. 

4.2. Autospeciala va fi compusa din: 
- cabina pentru transportul in siguranţa a echipajului (4+1) 
- compartiment pentru lucru (laborator) 
- compartiment pentru transport echipamente si materiale specifice 
4.3. Cabina va fi echipată cu mijloace de avertizare opto-acustice şi de comunicaţii; 
4.4. Instalaţie de avertizare acustică şi optică care va echipa autospeciala trebuie să permită punerea 

în evidenţă a autospecialei atât pe timpul deplasării, cât şi la locul intervenţiei; 
4.5. Cabina va asigura transportul in siguranţa a membrilor echipajului, va avea instalate mijloace de 

comunicaţie specifice si comanda la distanta (privind operarea) a echipamentelor de monitorizare din 
compartimentul de lucru. 

Compartimentul pentru lucru sa fie proiectat si construit astfel incat sa asigure spaţiul necesar 
echipamentelor de monitorizare si detecţie, funcţie de dimensiunile acestora si de aplicaţiile lor. In 
interiorul compartimentului se vor asigura 2 posturi de lucru cu 2 scaune mobile. Echipamentele si 
accesoriile montate vor fi prevăzute cu sisteme de fixare si ancorare pentru siguranţa pe perioada 
deplasării. 

Compartimentul pentru transportul echipamentelor va fi echipat cu rafturi (sa se asigure 
posibilitatea de re-amplasare ulterioara, in exploatare, a rafturilor la diferite cote, in funcţie de dotarea cu 
echipamente specifice), sertare, suporţi de fixare, etc. 
în compartimentul transport echipamente vor fi fixate pe suporţi aparatele de respirat şi in locaşuri 
speciale echipamentele de protecţie. 
Sertarele trebuie asigurate împotriva deschiderii accidentale. 

4.6. Echipamentul va fi montat astfel incat sa funcţioneze si pe timpul deplasării, având totodată 
capabilitatea de a furniza datele colectate, personalului de intervenţie. 

CE. 



4.7. Compartimentul va fi echipat cu o instalaţie de iluminare suplimentară ce va permite realizarea 
condiţiilor de vizibilitate normală atât în interiorul acestuia, cât şi în imediata apropiere a autospecialei; 

4.8. Autospeciala va fi dotată cu instalaţia de remorcare în vederea ataşării unei remorci (anexa 
nr.14) care va conţine echipamentul de decontaminare. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Autospecială: 

5.1.1. Dimensiuni: în conformitate cu O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5.1.2. Masa operaţională maximă: maxim 10.000 kg.; 
5.1.3. Formula de tracţiune: 4 x 4 
5.1.4. Plaja de temperatură în care poate fi utilizată între -29° şi 40° C; 
5.1.5. Nivel de zgomot conform cerinţelor R.A.R.; 

5.2. Autoşasiu: corespunzător cerinţelor tehnice 
5.2.1. Categoria autovehiculului: N2 

- putere minimă va asigura o putere specifică de: minim 20 CP/t; 
5.2.3. Nivel de poluare acceptat: conform reglementărilor U.E. în vigoare la data livrării 
autospecialelor 

5.2.4.1. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de siguranţă conform prevederilor 
legale. La bordul autospecialei vor exista indicatoare de afişaj a rezultatelor cercetării 
chimice, nucleare şi radiologice, vizibile de şeful de echipaj şi de către şofer. Un perete 
despărţitor - perete de separare - va separa compartimentul şoferului de compartimentul 
de lucru. O fereastră glisantă va fi prevăzută în peretele despărţitor. Fereastra va permite 
contactul vizual direct cu şoferul. Va fi asigurată împotriva deschiderii accidentale şi va 
avea o jaluzea opacă sau alte dispozitive care sa prevină deranjarea şoferului de către 
lumina din compartimentul de lucru. 
Compartimentul pentru lucru va avea instalaţie de aer condiţionat şi încălzire staţionară. 

5.2.5. Instalaţie de frânare: servoasistată cu ABS(anti-lock 
braking system)- sistem antiblocare roţi la frânare; 

- instalaţie de aer condiţionat cabină ; 
- oglinzi laterale exterioare reglabile electrice şi încălzite; 
- geamuri electrice faţă; 
- volan reglabil; 
- închidere centralizată cu telecomandă; 
- parasolar; 
- airbag pentru şofer şi însoţitor; 
- sistem electronic de îmbunătăţire a stabilităţii autovehiculului. 

5.3. Compartiment transport materiale va avea spaţii amenajate pentru următoarele categorii de 
mijloace tehnice: 

5.3.1. Echipamente nucleare conform anexei nr. 1; 
5.3.2. Echipamente chimice conform anexei nr. 2; 
5.3.3. Echipamente biologice conform anexei nr. 3; 
5.3.4. Echipament prelevare probe conform anexei nr. 4; 

5.2.2. Motor; 
-tip: diesel; 

5.2.4. Cabină: dublă cu 4 uşi, cu 1+4 locuri 

5.2.6. Direcţie: 
5.2.7. Suspensie: 
5.2.8. Dotări: 

servoasistată; 
corespunzătoare categoriei; 



5.3.5. Echipamente de decontaminare conform anexei nr. 5; 
5.3.6. Echipamente suplimentare conform anexei nr. 6; 
5.3.7. Echipament de protecţie conform anexei nr.8; 
5.3.8. Aparate de respirat cu aer comprimat, conform anexei nr. 9. 
5.3.9. Motogenerator de curent cu putere 3,5 kva, conform anexei nr. 11. 

5.4.. Radiotelefon mobil TETRA cu antenă montată pe pavilionul autospecialei. Specificaţiile tehnice 
ale radiotelefonului mobil TETRA sunt prezentate în "Anexa nr. 7". 

5.4.1. Echipamentul de comunicaţii trebuie să conţină: 
a) panoul de siguranţe pentru toate echipamentele inclusiv pentru cele de avertizare, să 
fie amplasat în imediata vecinătate a bateriei de acumulatori ce alimentează 
echipamentele; 

b) prize bipolare 12V de alimentare a echipamentelor de comunicaţii, inclusiv 
conductorii electrici, să suporte un curent de 20A şi să fie livrate cu conectori pereche; 
c) prizele bipolare pentru alimentarea componentelor instalate de furnizor se vor instala în 

locuri accesibile, iar cea pentru echipamentul suplimentar în cabină; 

d) prizele bipolare vor fi izolate corespunzător. 
e) antenă în banda 380 400 MHz cu câştig 0 dB, impedanta 50 ohm, instalată 

pe cabină cu cablu de antenă amplasat în interiorul acesteia cu conector TNC; 
f) locaş de instalare tip radiocasetofon auto amplasat în bord. 

5.4.2. Terminale TETRA portabile de comunicaţii pentru fiecare membru al echipajului (4 
complete). 
5.4.3. Specificaţia tehnică a terminalelor menţionate la pct. 5.4.2. este prezentată în "Anexa nr. 
10". 

5.5. Instalaţie de iluminare suplimentară: 
5.5.1. Proiectoare pentru iluminat: 1 buc. (pe suport ataşat pe cabină, detaşabil); 
5.5.2. Corpuri de iluminat amplasate în toate complimentele cu echipamente; 
5.5.3. Proiectoare (lămpi) pentru iluminarea zonei din imediata apropriere a autospecialei: 1-2 pe 

părţile laterale şi 1 la partea din spate; 
5.6. Instalaţie de avertizare acustică şi optică: 

5.6.1. Două girofaruri de culoare roşu cu sistem de protecţie pe cabină sau rampă de semnalizare 
şi unul pe partea din spate a compartimentului pentru materiale; 
Rampă de semnalizare acustico - optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare roşu pe 
cabină echipată/echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de 
avertizare acustică, separate sau încastrate în gabaritul cabinei. 
5.6.2. Instalaţie de avertizare acustică; 
5.6.3. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi; 
5.6.4. Sistem de semnalizare optică tip "flash" montat la partea din faţă a cabinei. 

6. ECHIPAMENT DE PROTECŢIE A PERSONALULUI 

6.1. Lista cu echipamentul de protecţie este prezentată în anexa nr. 8. 

7. VOPSIRE ŞI INSCRIPŢIONARE 

7.1. Autospeciala va fi inscripţionată pe părţile laterale şi partea frontală cu inscripţia „POMPIERI". 
De asemenea pe părţile laterale autospeciala va fi inscripţionată cu sigla „112". Dimensiunile literelor se 
vor alege proporţional cu spaţiul avut la dispoziţie. Culoarea inscripţionării va fi albă reflectorizant -
fluorescentă. 

Culoarea autospecialei va fi roşie RAL-3000. Autospecialele vor fi echipate cu plăci şi benzi 
reflectorizante conform R.A.R.. 



ANEXA nr. 1 
ECHIPAMENT NUCLEAR 

Nr. 
Crt 

Denumire U/M cantitate 

1 DOZIMETRU PERSONAL 
- dozimetru individual, cu afişaj si prag de alarmare pentru măsurarea 
echivalentului de doza individuala Hp(10) si a debitului echivalentului de 
doza ambientala; 
- afişaj digital cu 5 digiti cu cristale lichide (LCD) ; 
- tip detector Si compensat in energie, format din 2 diode Si, care să 
asigure izotropia la 360°; 
- să aibă praguri de alarmare selectabile şi programabile ; 
- alarmare/avertizare în cazul depăşirii prag: optica si acustica; 
- domeniul de măsura : 

a) pentru debitul echivalentului de doza individuala, cuprins intre 
10uSv/h....5Sv/h 

b) pentru echivalentul de doza individuala Hp(10), cuprins intre 1 
uSv....lOSv 
- domeniul energetic de sensibilitate: 50 keV.. ..6 MeV 
- să aibă posibilitatea de memorare a datelor zilnice şi instantanee pentru 
cel puţin 250 de date, setabile la minim 30 secunde ; 
- să ofere posibilitatea de descărcare a datelor pe un computer ; 
- rezistenţă la suprairadiere : până la 10 Sv/h ; 
- eroare de măsurare relativa la radiaţia de referinţă: de 10 % ; 
- răspuns angular izotropic, la 360°, în aer ; 
- răspuns energetic de la 20 keV; 
- durata de utilizare si protecţie la suprairadiere: peste 100 Sv ; 
- alimentare cu baterii standard Li, tip R6-AA, cu timp mediu de viata 
4000 de ore/baterie; 
- condiţii de funcţionare: intre -25.. ..+50° C si umiditate relativa 
maxima 90 % necondensabilă (grad de protecţie IP 54) ; 
- condiţii depozitare: -25 la +60° C, umiditate relativa pana la 100% 
necondesabilă 
- masa: sub 200 g (cu baterie); 
- dimensiuni reduse maxim 110 x 80 x 40 mm ; 
- robust, foarte rezistent, fiabil, utilizabil in condiţii de umiditate ridicata, 

rezistent la intemperii; 
să fie uşor de operat şi de purtat, întreţinere uşoară, decontaminare 
simplă şi uşoară, inclusiv prin imersie sau spălare. 

Cpl. 1 

2 DOZIMETRU RADIAŢII cu trei sonde exterioare 
a. Aparat format din unitate centrală cu afişaj digital, la care se 

cuplează sonde exterioare pentru doze, contaminări şi braţ extensibil: 
să aibă praguri de alarmare setabile; 

- să aibă alarmă acustică; 
să aibă protecţie la suprairadiere (câmpuri de radiaţii intense); 

- să lucreze în mediul de lucru: temperatura -10...+40°C; umiditate 
relativă 10...90%, presiune atmosferică 0,7...1,3 atm.; 
alimentare baterii, consum redus, timp lung de utilizare (min. 500 
ore/baterii); 

- masă redusă; 

Cpl. 1 



domeniul de măsură pentru debite de doza si doze H*(10): 0,01 
uSv/h - 10 mSv/h si 0,01 uSv -10 Sv 

- să fie rezistent la intemperii, condiţii adverse şi extreme, 
umiditate, grad de protecţie, manevrabilitate uşoară; 

- să aibă cabluri de legătură aparat-sonde exterioare; 
- să aibă cutie transport cu înveliş interior cu rol de protecţie la 

şocuri; 
- să recunoască singur tipul de sondă exterioară introdusă; 
- manual de utilizare în limba română; 

să se asigure instructaj privind utilizarea aparatului; 
să aibă aprobare de model (BRML); 
să aibă autorizaţie de securitate radiologică (ASR, CNCAN); 

- garanţie de funcţionare minim 2 ani; 
service post-garanţie minim 5 ani. 

b. Sondă exterioară pentru doze şi debite de doză: 
- doza echivalentă măsurată: până la 1 Sv; 
- debitul dozei echivalente măsurată: 1-100 mSv/h; 

eroare de măsură a aparatului: tipică mai mică de 25%; 
- domeniul energetic al radiaţiilor detectate: 75 keV-1,3 MeV. 

c. Sondă exterioară contaminări alfa, beta şi gamma: 
- sondă cu suprafaţă mare de detecţie: min. 75 cm ; 

eficienţă detecţie alfa: peste 10% pentru Am-241; 
- eficienţă detecţie beta: peste 20% pentru Cs-137; 

fond scăzut: sub 1 cps alfa; sub 20 cps beta; 
- domeniu de măsură: 0,1 1000 puls/sec; 
- valori prag alarmare setabile; 
- robust, redus în greutate, manevrabilitate uşoară; 

d. Braţ extensibil cu sondă exterioară radiaţii gamma: 
doza echivalentă măsurată: până la 1 Sv; 

- debitul dozei echivalente măsurată: 1-100 mSv/h; 
eroare de măsură a sondei: tipică mai mică de 25%; 
domeniul energetic al radiaţiilor detectate: 75 keV- 3 MeV; 

- lungimea braţului telescopic: min. 3,5 m; 
să lucreze în mediul de lucru: temperatură -10...+40°C; umiditate 
relativă 10...90%; presiune atmosferică 0,8...1,2 atm.; 
să fie robust, redus în greutate, manevrabilitate uşoară. 

3. ANALIZOR RADIAŢII 
- Analizor portabil (de mână) utilizabil pentru identificarea surselor în 

teren, cât şi pentru studierea izotopilor emitori gamma în teren; 
- Analizor multicanal incorporat cu 512 canale; 
- Ecran cu cristale lichide (LCD) cu iluminare, afişare alfa-numerică şi 

grafică şi cu taste de operare; 
- Detectorul încorporat de scintilaţie de tip Nai, cu dimensiuni minime 

l,5"xl,5" şi tub fotomultiplicator; 
- Moduri de măsurare: supraveghere şi identificator, spectru şi doză; 

137 

Calibrare automată cu sursă de i J ' C s ; 
Software încorporat pentru analiza spectrală; 
Stabilizare de analiză şi funcţionare prin compensare automată; 

- Domeniu de debite de doze cuprins între lOnSv/h şi 100]aSv/h; 
- Scala energetică: de la 25 keV până la 2000 keV cu 4 scale 

selectabile; 

Cpl. 
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- Alarmă sonoră, cu praguri setabile; 
- Memorie pentru minim 30 de spectre; 
- Condiţii de operare: -10 la +40 °C; 

Alimentare cu acumulatori, cu autonomie de funcţionare de minim 8 
ore lucru; 
încărcător pentru acumulatori; 
înterfaţă computer, pentru comandă şi transfer date; 
Garanţia produsului de minim 2 ani; 
Post-garanţie şi piese de schimb de minim 5 ani; 

Geantă de transport; 



ANEXA nr. 2 
ECHIPAMENT CHIMIC 

Nr. 
Crt 

Denumire U/M cantitate 

1 APARAT DETECŢIE SUBSTANŢE TOXICE 
Sa funcţioneze pe principiul spectrometriei de mobilitate ionică 
(IMS), în scopul detecţiei substanţelor toxice din aer, în stare de 
vapori; 
Să fie capabil sa detecteze, să identifice şi să determine 
concentraţia substanţelor chimice toxice industriale (SCTI), de pe 
loc şi de la distanţă, în principal pentru: fosgen, acid cianhidric, 
clor, acid clorhidric, oxizi de azot, hidrogen sulfurat, dioxid şi 
trioxid de sulf; 
Să fie capabil sa detecteze, să identifice şi să detennine 
concentraţia agenţilor chimici de război, de pe loc şi de la distanţă, 
în principal pentru: sarin (GB), VX , iperită (HD), tabun (GA), 
soman (GD), ciclohexil sarin (GF), azot iperite (HN) şi levizita (L); 
Să fie echipat cu data logger (memorie a datelor/evenimentelor); 
Limita de detecţie minimă trebuie să fie sub valorile de pericol 
imediat pentru viaţă şi sănătate, în condiţii de mediu reale, astfel: 

- pentru substanţe chimice toxice de război: 
0,03 ppm (v) pentru GA/tabun; 
0,03 ppm (v) pentru GB/sarin; 
0,008 ppm (v) pentru GD/soman şi 

GF/ciclohexilsarin; 
0,002 ppm (v) pentru VX ; 
0,02 ppm (v) pentru HD/iperită şi L/Ievizită. 

- pentru substanţe chimice toxice industriale: 
50 ppm acid cianhidric; 
2,6 ppm fosgen; 
10 ppm clor; 
50 ppm acid clorhidric; 
100 ppm hidrogen sulfurat; 
100 ppm oxid de azot; 
20 ppm dioxid de azot; 
100 ppm dioxid de sulf. 

nu trebuie să dea semnale fals pozitive sau fals negative pentru 
substanţe toxice în prezenţa următoarelor clase de substanţe: 
carburanţi şi lubrifianţi, fumuri, solvenţi organici uzuali (acetonă, 
clorură de metilen, benzen, toluen, xilen, alcool etilic şi metilic, 
freoni); 
timpul necesar unui instrument pentru a colecta, analiza şi 
determina prezenţa unui agent toxic şi a da un răspuns trebuie să fie 
de maximum 30 secunde; 
timpul necesar punerii în funcţiune nu trebuie să depăşească 10 
minute; 
trebuie să aibă posibilitatea de alarmare acustică şi vizuală la 
depăşirea concentraţiei prag; 
masa şi dimensiunile echipamentului propriu-zis precum şi a 
echipamentelor auxiliare trebuie să permită transportul acestora de 
către o singură persoană; 

Cpl. 1 



alimentarea trebuie să se facă cu acumulatori, dar şi de la reţea 
(adaptor 220-240 Vca). Deasemenea, echipamentul trebuie să poată 
opera alimentat de la autovehiculele de transport; 
acumulatorii trebuie să aibă autonomia de minim 8 ore la 
temperatura de 20°C; 
trebuie să lucreze în condiţii de temperatură cuprinse între -30 şi 
+55°C; 
trebuie să fie robust şi să reziste la condiţii dure de manipulare; 
echipamentul va fi însoţit de manual de utilizare şi carte tehnică în 
limba română; 
software-ul trebuie să asigure controlul instrumentului, preluarea 
datelor şi transmisia datelor până la un terminal comun (pentru 
reţea de monitorizare). De asemenea, trebuie să asigure preluarea şi 
analiza spectrelor substanţelor necunoscute, precum şi introducerea 
lor în librăria de date prin editare de librării proprii; 
trebuie să aibă posibilitatea parolării accesului la datele importante, 
a căror modificare duc la funcţionarea defectuoasă a aparatului 
(limite de alarmă, calibrări etc); 
detectorul trebuie să aibă autorizaţie de la CNCAN; 
garanţia de funcţionare de minim 2 ani. 

2. COMPLET PENTRU ANALIZA CHIMICA SI BIOLOGICA 
PULBERI ALBE 

spectrometru FT-IR pe domeniul spectral minim 500-5000 cm-1; 
posibilitatea de a lucra cu solide şi lichide; 
rezoluţie spectrală: minim 2 cm-1; 
reproductibilitatea lungimii de undă: minim 0.04 cm-1; 
acurateţea lungimii de undă: minim 0.1 cm-1; 
acurateţe fotometrica 0.1 % T 
construcţie robusta, cu sistemul optic etanş 
interferometru RockSolid, oglinzi acoperite cu aur, aliniere 
permanenta 
Detector DTGS 
alimentare 220 V A C si baterii (max. 1.3 A) 
condiţii de operare: 5-40 °C; variaţii temperatura maxim 1°C / h; 

umiditate maxim 80% 
in conformitate cu E N 61010-1/08.2002; E N 61326/05.2004 
detectorul IR trebuie să includă un convertor A/D integrat, pentru a 
evita transmiterea semnalelor analogice de semnal foarte mic pe 
distante mari; 
sistemul trebuie să includă un senzor electronic de umiditate, care 
să indice gradul de desicare al căilor optice; 
interferometrul trebuie să asigure o funcţionare fără uzuri, 
imunitate la şocuri, stabilitate la vibraţii şi la variaţii de 
temperatură, optica interferometrului acoperită cu aur pentru a 
permite un transfer maxim de energie; 
compartimentul pentru probe trebuie să fie purjabil; 
spectrometrul trebuie să conţină unitate de validare internă; 
spectrometrul se va livra cu soft de comandă si achiziţie spectre, 
validat, pe platformă Windows, care va avea următoarele funcţii 
minimale: 
evaluarea datelor; 

Cpl. 1 



controlul şi reglarea spectrometrului şi a parametrilor de lucru ai 
acestuia; 
recunoaşterea automată a accesoriilor; 
validarea preciziei aparatului; 
achiziţia spectrelor; 
deconvoluţiuni spectrale, calcule spectrale; 
operare prin reţea - interfaţa Ethernet să permită conectarea la un 
calculator şi/sau la o reţea locală; 
software-ul IR trebuie să fie validat; 
software-ul trebuie sa fie conform cu normele GLP; 
software-ul trebuie să fie de tipul all-in-one, pentru măsurarea, 
manipularea şi evaluarea datelor 3D din interiorul software-ului IR. 
să conţină librărie de spectre IR 
dimensiuni reduse 
consum redus de energie: maxim 50w; 
masă redusă: maxim 15g.  



ANEXA nr. 3 
ECHIPAMENT BIOLOGIC 

Nr. 
Crt 

Denumire U/M cantitate 

1 SISTEM DE MONITORIZARE SI DETECŢIE A AGENŢILOR 
BIOLOGICI CU SONDE METEO INCORPORATE 
Sistemul trebuie sa aibă capabilitatea de a asigura detecţia si avertizarea 
in timp real. 
Tehnologii folosite: A S A S (aerosols size and shape) si fluorescenta. 
Combinaţia acestor tehnologii trebuie sa asigure avertizarea timpurie cu 
privire la un eventual atac cu bioaerosoli. 
Sa aibă capacitate mare de a diferenţia bioaerosoli de interferenţi. 

CERINŢE GENERALE : 
Cheltuieli reduse de operare; 

- Detecţie bazata pe algoritmi; 
- Rata scăzută de alarme false; 

Compact si uşor de utilizat; 
Sa fie pus in funcţiune in maxim 5 min; 

- Domeniu de utilizare : militar si protecţie civila 
Sa fie livrat cu software pentru procesarea datelor ; 
Sistemul sa aibă inclus senzor pentru măsurarea temperaturii 
externe si a umidităţii precum si capabilitatea de a calcula 
punctul de roua. 

D A T E TEHNICE : 
Dimensiuni: 
în funcţionare (cu sistemul de prelevare): maxim 0,5m (d) x 0,5 m (w) 
x 1,0 m(h) 
In depozitare (dimensiune geanta): maxim 1 m cub 
Greutate : maxim 30 kg 
Alimentare: 220 V A C sau 18- 36 V D C (de la reţeaua publica si de pe 
mijloace auto) 
Putere consumata: Max 200 W 
Interfaţa: Ethernet 
Debit total: min 301/ min 

Condiţii de mediu: 
Operaţional: -30° C - +50°C 
Depozitare: -30° C - +70°C 
Umiditate: până la 95%RH fără 
condensare 
Soc si vibraţii: DEF STAN 00-35 
EMC: ' B S E N 61000-1-6 
si BS E N 61000-6-3 

Performante A S A S 
Debit: 1 litru / min 
Dimensiuni particule: 0,5 la 14 micron 
Rezoluţie: 0,5 micron 
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Fluorescenta 
Debit 2 litri / min 
Excitaţia lungimii de unda: 280 nm 
Fluorescenta pe 2 canale : 330 nm la 650mn 



ANEXA nr.4 
ECHIPAMENT PRELEVARE PROBE 

Nr. Denumire U/M Cantitate 
crt. 
1 Trusa prelevare apa Cpl. 2 
2 Trusa prelevare sol Cpl. 2 
3 Trusa prelevare aer Cpl. 2 
4 pH-metru Cpl. 1 
5 Trusa meteo portabila Cpl. 1 

ANEXA nr. 5 

ECHIPAMENT DE DECONTAMINARE 

Nr. 
Crt 

Denumire U/M cantitate 

1 CABINĂ DECONTAMINARE PERSONAL CU ACCESORII 
dimensiuni exterioare maxime: 300x340x300 cm (1 x L x h); 
suprafaţa interioara utila minimă: 230x240x240 cm (1 x L x 

- timp de umflare: maxim 3 minute; 
- dimensiuni uşi: minim 150x200cm; 

greutate cabină(fară accesorii) maximă : 40kg; 
- valve: 1 valva pentru umflarea/dezumflarea structurii 

pneumatice şi 1 valva de suprapresiune; 
- instalaţie decontaminare: minim 10 jeturi poziţionate in tavan 

si pe coloanele structurii pneumatice şi minim 2 pare de duş 
cu mâner flexibil, pentru decontaminarea persoanelor raniţe; 
să aibă pompă electrică pentru umflare; 
să aibă pompă electrică evacuarea apei contaminate; 

Domeniu de operare: de la 1 la 16 m3/h; 
înălţime de pompare: pana la 10 m deasupra 

capului 
pompei; 
Temperatura lichidului: 0°C ....+ 35°C; 
Caracteristici lichide pompate: apa murdara, fară 

fibre; 
Dimensiune particule aspirate: 5 mm; 
Adâncimea minima de aspiraţie: 8 mm; 
Adâncimea maxima de imersie: 7 m; 
Nivel de protecţie: IP 68; 

genţi de ancorare (pentru umplere cu apa), frânghii de 
ancorare; 
1 kit reparaţii; 
1 folie protectoare din plastic; 

- grătare din plastic (pentru drenarea apei); 
- manual de operare in limba engleza/romana; 

- tehnologia de fabricaţie cabină: sudura cu înalta frecventa. 

Cpl. 1 

2 ÎNCĂLZITOR APĂ ŞI DOZARE SOLUŢIE DE 
DECONTAMINARE / j 

Cpl. 1 



Alimentare monofazată 220 V, 50 Hz (± 10%) printr-un cablu 
protejat; 
Condiţii ambientale: temperatura: 5°C.. .40°C , umiditate maxima: 

' 8 0 % ; 
- Protecţie IP 44 (utilizare in spaţii exterioare, în condiţii de 

umiditate); 
Presiune intrare, reglabilă prin intermediul unei valve reductoare: 3-6 

bar; 
- Debit apă: 20-80 1/min; 

Putere: max. 3 kW; 
Combustibil: motorina; 
Capacitate rezervor motorina: min. 151; 
Capacitate rezervor detergent: min. 7 1; 

- Temperatura maxima a apei la ieşire: 60°C; 
Protecţia mediului (emisie gaze poluante): max. 250 mg/m3 
/125 ppm NOx, max. 1700 mg/m3 S02; 
să aibă panou de control; 
să fie echipat cu injector de detergent; 

boilerul pentru generarea apei calde să aibă un cadru din otel, prevăzut cu  
roţi şi mânere;  



ANEXA nr. 6 

Nr. 
Crt 

Denumire U/M Cantitate 

1 Grup electrogen minim 3,5 K V A (anexa nr. 11) Cpl. 1 
3 Calculator portabil (anexa nr.12) Cpl. 1 
5 Imprimanta (anexa nr.13) Cpl. 1 
6 Software specializat analiza si prognoza N B C Cpl. 1 
7 Trusa sanitară auto omologată R.A.R. Buc. 1 
8 Trusă scule şi accesorii specifice autoşasiu Buc. 1 
9 Cric Buc. 1 
11 Triunghiuri reflectorizante omologate R.A.R. Buc. 
10 Roată de rezervă (janta + anvelopă) montată pe şasiu Cpl. 1 
11 Stingător auto montat în cabină Buc. 1 
12 Furtun cu manometru pentru umflat pneuri Cpl. 1 
13 Terminale tetra portabile (anexa nr.10) Cpl. 4 

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE 



ANEXA nr. 7 
SPECIFICAŢII TEHNICE TERMINALE TETRA 

INSTALABILE PE AUTOVEHICULE 

1. Consideraţii generate 
1.1. Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructura TETRA MOTOROLA (Dimetra IP ver. 6.1) şi 
respectiv o infrastructura TETRA EADS. In consecinţă, terminalele TETRA: 
a) trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura MOTOROLA TETRA (D IMETRA IP 6.0 
sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul trebuie sa furnizeze prima pagina a 
certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-ul (URL) către certificatul I SCOM publicat pe website-ul 
TETRA MoU. 
b) trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura EADS TETRA (NTS 4.5 sau următoarele 
versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie sa furnizeze prima pagina a certificatului emis 
de I SCOM si sa precizeze link-\x\ (URL) către certificatul I SCOM publicat pe website-ul TETRA MoU. 
c) trebuie sa fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate in România 
(S.T.S.). Procedura este publicata pe website-ul S.T.S., URL: www.stsnet.ro/documente/Procedura  
TETRA.pdf). Ofertantul câştigător (Vânzătorul) trebuie sa prezinte, înainte de semnarea contractului, 
certificatul emis de S.T.S. NEPREZENTAREA CERTIF ICATULUI IN T E R M E N U L SPECIFICAT S A U 
PREZENTAREA UNU I CERTIFICAT CE ATESTA SERVICI I/FUNCTIONALITATI NESUPORTATE 
A T R A G E DESCAL I F ICAREA OFERTANTULUI. 
d) trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2. Cerinţe tehnice 
2.1. Standardizare 
- Terminalele TETRA oferite trebuie sa respecte standardele ETS I TETRA, după cum urmează: 
- 300 392 TETRA V+D air inter/ace; 
- 300 394 TETRA V + D conformance testing; 
- 300 395 TETRA Speech Codec; 
-300 396 TETRADMO. 
- Terminalele TETRA oferite vor fi certificate conform pet. l.a., l.b., 1 .c. 
2.2. Mediu 
Terminalele TETRA oferite trebuie sa aibă următoarele caracteristici de mediu: 
- Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 

- Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

- Umiditate: ETSIETS 300 019 
- Şocuri ft vibraţii: ETS I ETS 300 019 
- Protecţie la praf si apa: IP 54 
2.3. Configuraţie 
Terminalul mobil va fi in configuraţie "split" (panou de comanda remote + unitate radio). 
2.4. RF 
Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici RF: 
a. Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 
b. Ecart duplex: 10 MHz 
c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 
d. Sensibilitate statica: -l 12 dBm 
e. Sensibilitate dinamica: -103 dBm 
£ Receptor Clasa A 
g. Putere Tx terminal 3 W 
2.5. Servicii si funcţionalităţi TETRA \\ 
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Servicii voce 
a. apel de grup (GC) in T M O & D M O (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 
grupuri D M O pre-programate); 
b. Apel de urgenta; 
c. Apel individual (IC); 
d. Apel telefonic/w// duplex (VÂBX/PSTN). 
Servicii suplimentare 
a ITT; 
b. CLIP; 
c. DGNA; 
d. Late entry; 
e. Apel Prioritar; 
f Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri in scanare); 
g. Ambience Listening. 
Servicii de date 
a SDS/SDS-TL; 
b. Mesaje Status 
c. IP PDS; 
d. Interfaţa PE I pentru conectarea la DTE externe ce suporta RS232. 
2.6. Mobilitate 
a Reselectie celula: tip 3 sau superior 
b. suporte pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate in terminal. 
2.7. Securitate 
a Autentificare. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format conform 
recomandărilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate respectandu-se 
normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA M o U SFPG. 
b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie sa fie 
furnizate cu algoritmul TEA2. 
c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3. 
d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 
e. E2EE suportat prin upgrade software/hardware. 
2.8. Alte funcţionalităţi 
a. Tx inhibit 
2.9. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) Display 
- Display cu minim 4x12 caractere alfanumerice 
- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc) 
- Operare prin meniuri intuitive; Tastatura 
- tastatura alfanumerica; 
- taste de navigare meniu; 
- buton/tasta pentru iniţiere apel de urgenta; 
- buton/tasta pentru selectare grup; 
- buton/tasta pentru volum; 
Agenda telefonica 
- Agenda telefonica (capacitate: minim 70); 
- Apelare facila (de ex: prin căutare in agenda telefonica, ultimele numere formate, etc) 
- posibilitate folosire accesorii audio; 
- interfaţa multifuncţionala pentru programare/transmisii de date. 

3. Receptor GPS integrat 
3.1. Terminalul mobil TETRA trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 
3.2. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18). 
3.3. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte transmiterea informaţiei de 
simultan (din punctul de vedere al utilizatorului) cu folosirea serviciului TETRAfPacket Data. 



3.4. Specificaţii pentru receptorul GPS integrat: 
Receptorul GPS integrat trebuie sa respecte următoarele specificaţii: 
- sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 
- sensibilitate: minim-152 dBm 
- precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

max 10 m (probabilitate 95%) 

4. Accesorii şi kit de instalare 
Pentru fiecare terminal Vânzătorul trebuie sa furnizeze accesorii si kit de instalare. Acestea trebuie sa 
includă: 
- microfon standard cu PTT si suport de fixare; 
- difuzor cu cablu de conectare si suport de fixare; 
- cablu de alimentare prevăzut cu siguranţă si conectori corespunzători (min. 5m, adaptat la situaţiile 
practice); 
- cablu date (pentru conexiune cu un DTE); 
- suport de fixare in autovehicul pentru unitatea radio si panoul de comanda; 
- cablu de interconectare unitate radio — unitate de comanda; 
- antena auto ominidirectionala, banda 380...400 MHz, VSWR<1,5 in banda de interes, 
impedanta 50 ohms, prevăzuta cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); 
- converter de la 24Vcc la 12Vcc (daca tensiunea disponibila pe autospecialele o impune); 
- antena GPS activa (sunt acceptate inclusiv soluţiile cu antena GPS integrata pe acelaşi suport cu antena 
UHF) banda 1,5... 1,6GHz, VSWR<1,5 in banda de interes, impedanta 50 ohm, prevăzuta cu kit de instalare 
(fixare, cablu RF, conectori, etc). 

NOTA: Instalarea echipamentelor (terminalul radio si accesoriile), soluţia alimentare DC, traseele de 
cabluri RF si DC, soluţia de alimentare, vor fi stabilite/realizate pe baza unor soluţii date de producătorul 
autovehiculului 

5. Garanţia asigurata pentru echipamentele furnizate: 24 luni. 

6. Cantităţi echipamente si servicii. 

Nr.crt. Denumire reper Cantitate 

1. 

Terminal TETRA mobil cu algoritm de criptare TEA2 si 
receptor GPS integrat si suport ETS I LIP. Acest reper 
include următoarele sub-repere: 
- terminal mobil in configuraţie "split" (unitate de comanda 
+ unitate radio); 
- manual de utilizare in limba romana. 

1 cpl. 

2. Set instalare, conform pet. 4 1 set/terminal TETRA 

3. 
Ansamblu software/hardware si documentaţie pentru 
programare terminalului mobil (inclusiv a receptorului GPS 
integrat). 

1 set 

SERVICII 

4. Programarea terminalelor. Pentru fiecare 
echipament livrat 

5. 
Instalare terminalelor (soluţie producător). 
Nota: Instalarea se va face pe baza unei instalări prototip 
agreate între vânzător şi cumpărător. ( 

Pentru fiecare 
[\ echipament livrat 



ABREVIERI 

A L - Ambience Listening 
A R L - Automatic Resource Location 
A V L - Automatic Vehicle Location 
CLIP - Calling Line Identification Presentation 
DGNA - Dynamic Group Number Assignment 
D M O - Direct Mode Operation 
DTE - Data Terminal Equipment 
ETSI - European Telecommunications Standards 
Institute 
GC - Group Call 
GPS - Global Positioning System 
IC - Individual Caii 
IP - Internet Protocol 
I SCOM - Istiruto Superiore delle Comunicazioni 
e delle Tecnologie deirinformazione 
(laboratorul Ministerului Italian al 
Communicatiilor) 
LIP - Location Information Protocol 
M C C - Mobile Country Code 
M I R A - Ministerul Internelor si Reformei 
Administrative 
M N C - Mobile Network Code 
MoU - Memorandum of Understanding 
P A B X - Private Automatic Branch eXchange 
PC - Personal Computer 
PDS - Packet Data Services 
PEI - Peripheral Equipment Interface 
PIN - Personal Identification Number 
PTT-PushTo Talk 
PSTN - Public Switched Telephone Network 
PSU - Power Supply Unit 
RF - Radio Frequency 
Rx - Receive 
SDS - Short Data Services 
SFPG - Security and Fraud Prevention Group 
ST -Specificaţie Tehnica 
SwMI - Switching and Management 
Infrastructure 
TEA - Tetra Encryption Algorithm 
TETRA - Terrestrial Trunked Radio 
TL - Transport Layer 
TMO -Trunk Mode Operation 
TPI - Talking Party Identification 
Tx - Transmit 
U R L - Uniform Resource Locator 
V + D - Voice + Data 
V S W R - Voltage Standing Wave Ratio 
WAP - Wireless Application Protocol 



ANEXA nr. 8 

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE 

Nr. 
crt 

Tip echipament U.M. Cantitate 

1 Costum de protecţie chimic şi biologic nivel A 
- neventilat, etanş la gaze este format din: 

• combinezon cu glugă cu vizor panoramic din ţesătură 
impregnată cu amestec de cauciuc; 

• mânuşi de protecţie rezistente la acizi, baze şi produse 
petroliere montate detaşabil prin burduf şi inel de prindere; 

• cizme rezistente la acizi şi baze (conf. SR E N 347), montate 
nedetaşabil prin lipire. 

- trebuie să permită purtătorului să se mişte liber şi să se simtă cât mai 
confortabil posibil în timpul executării misiunilor. 

Cpl. 4 + 4 * 

2 Costum protecţie la substanţe toxice de luptă nivel B 
să asigure confortul purtătorului (prin menţinerea unei călduri 
optime, capacitatea de a elimina umezeală, printr-un design care să 
asigure libertatea de mişcare şi printr-o calitate a materialului care 
să nu provoace iritaţii ale pielii); 
să fie neinflamabil; 
să fie rezistent la influenţele mecanice (întindere, sfâşiere); 
impermeabil la substanţe petroliere; 
să asigure protecţia la agenţi chimici de război; 
sa reflecte radiaţiile IR; 
să fie uşor de întreţinut şi de curăţat; 
să fie uşor de manipulat; 
durata de purtare de min. 45 zile, cu un număr de spălări de minim 
10 ori, în condiţii de misiune ; 
compus din costum, cizme şi mănuşi; 
conţinut de carbon activ: min. 150 g/m2 

Cpl. 4+4* 

3 Mască contra gazelor cu cartuşe filtrante 
- să asigure protecţia personalului în mediu cu oxigen peste 17% ; 
- să poată fi ajustată pe faţă; 
- cartuşul filtrant să poată fi schimbat; 

Buc 4 

4 Echipament de intervenţie (cască, costum, bocanci) Cpl. 4 
5 Aparat de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitivă, complet echipat 

(cu o butelie), având greutatea maximă de 15 kg (conform SR E N 
137+AC:2001) conform anexa nr. 9 

Cpl. 4 

6 Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din: 

butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima in 
stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din: 

butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima in 
stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Buc. 4* 

Notă: 
* De rezervă. 



ANEXA nr.9 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
APARAT DE PROTECŢIE A RESPIRAŢIEI 

CU AER COMPRIMAT 

1. DENUMIRE 
1.1. Aparat de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat. 

2. DESTINAŢIE 
2.1. Aparatul de respiraţie izolant, cu aer comprimat este destinat protejării personalului de intervenţie 
pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe 
toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. 

3. CERTIFICARE, AVIZARE 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de 
conformitate şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie obţinută pentru 
produsul eu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică. 

4. ORGANIZAREA GENERALĂ 
4.1. Rezervorul de aer comprimat dintr-o butelie, cu capacitatea nominală de 6,8 1, cu robinet cu filet 
de conectare, executat conform SR E N 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 bar) 
realizată din materiale compozite; 
4.2. Reductor de presiune, la care se conectează robinetul buteliei, care are o supapă de suprapresiune 
ce poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele: 

4.2.1. Ansamblu furtun cu manometru şi fluier. Manometrul trebuie să fie etalonat pornind de 
la 0 la valoarea de minim 350 bari, să permită purtătorului citirea cu exactitate de 10 bar, să aibă 
cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc, iar limita de siguranţă 
(presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct 
(colorare cu roşu). Dispozitivul de avertizare sonora (fluierul) trebuie să intre în funcţiune la atingerea 
presiunii de siguranţă şi să fie amplasat în imediata apropiere a manometrului. 

4.2.2. Furtun de medie presiune pentru legătura cu supapa la cerere. Furtunul trebuie să fie 
echipat cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi 
cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită 
cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiţii optime a 
aparatului). 

4.2.3. Furtun de presiune medie (similar cu cel menţionat la punctul 4.2.2.), pentru legătura cu 
alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea 
sub presiune. 
4.3. In cazul în care datorită soluţiei constructive areductorului (soluţie aleasă de producător) 
supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) 
de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în 
parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala ei pe toată durata de exploatare a acestor 
aparate, dar nu mai puţin de 10 ani. 
4.4. Supapă la cerere de tipul cu suprapresiune, care să asigure o presiune pozitivă conform SR E N 
137+AC:2001. 

4.4.1. Supapa la cerere va intra/va ieşi automat/manual în/din regimul de suprapresiune în 
momentul cuplării/dechiparii ei la/de la mască. 



4.4.2. Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal 
(central). 
4.4.3. Supapa la cerere trebuie să poate să se cupleze/decupleze foarte rapid la mască. 

4.5. Mască facială cu următoarele caracteristici: 
4.5.1. Vizorul trebuie să fie panoramic. 
4.5.2. Să aibă sistem de fixare cu minim 5 bride reglabile. 
4.5.3. Să aibă supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile). 
4.5.4. In cazul în care datorită soluţiei constructive a măştii faciale (soluţie aleasă de 
producător) supapa (supapele) de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la 
verificare s-a constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci 
furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare 
aceasta/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala ei pe toată durata de exploatare a 
acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani. 
4.5.5. Să aibă membrană fonică care să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fară 
afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestui sistem. 
4.5.6. Să aibă sistem de inspiraţie care sa permită dezaburirea vizorului în funcţionare. 
4.5.7. Racordul măştii (blocul de admisie unde se cuplează supapa la cerere) trebuie să permită 
verificarea operativă (prin astupare cu palma) a etanşeităţii măştii pe faţa purtătorului. 
4.5.8. Să fie dotată cu suport integrat pentru rama ochelarilor. 

4.6. Placă dorsală cu următoarele caracteristici: 
4.6.1. Să asigure fixarea buteliei cu aer comprimat şi a reductorului de presiune cu celelalte 

componente (furtunuri). 
4.6.2. Să aibă prevăzute şoldiere, contra mişcărilor laterale. 
4.6.3. Să aibă posibilitatea montării uneia sau a două butelii. 

4.7. Harnaşamentul trebuie: 
4.7.1. Să asigure fixarea ergonomică a aparatului 
4.7.2. Are următoarea componenţă: 

4.7.2.1.Chingi cu perne de umăr (perne confecţionate din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.7.2.2.Centură cu pernă dorsală (perna confecţionată din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.7.2.3.Elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc) vizibile în locuri 
întunecoase. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Caracteristici constructive 

5.1.1. Masa complet echipat cu o butelie de aer încărcată la presiune nominală: max. 15 kg. 
5.1.2. Dimensiunile de gabarit: max. 650 x 300 x 250 mm. 
5.1.3. Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu trebuie să producă 
iritaţii sau îmbolnăviri conform E N 136:2002 pct. 4.8. 
5.1.4. Aparatul va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplimentar de aer 
pentru situaţii extreme sau pentru alimentarea concomitent a doi utilizatori. 

5.2. Caracteristici funcţionale 
5.2.1. Condiţii de mediu pentru funcţionare normală: 

5.2.1T. Temperatură: -30° - + 60°; 
5.2.2. Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: minim 300 1/min; 
5.2.3. Dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să înceapă să funcţioneze la o presiune de 55+5 

bari. 
5.3. Alte condiţii 



5.3.1. Presiunea nominală de încărcare a buteliei va fi de 300 bai" iar capacitatea de 6,8 
l/butelie; 
5.3.2. Buteliile vor fi inscripţionate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
5.3.3. Sistemul de cuplare rapid (montat pe furtunurile de medie presiune, cel care face legătura 
cu masca şi cel pentru alimentarea unui alt consumator) trebuie să fie etanş faţă de atmosferă la 
o presiune maximă de lucru de 15 bar, atât în poziţie cuplată cât şi necuplată. 
5.3.4. Pentru a se asigura interoperativitatea cu aparatele de protecţia respiraţiei aflate, într-un 
număr semnificativ, în dotarea unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, sistemul de cuplare rapidă montat pe fuitunurile de medie presiune (menţionat la pct. 
5.3.3), vor fi echivalente cu cele de pe aparatele cu presiune pozitivă, deja existente în dotare 
(echivalenţa se referă atât la compatibilitatea cuplării proriu-zise cat si la funcţionarea 
ansamblului astfel creat). 

6. CERINŢE FINALE 
6.1. Termenul de garanţie al aparatelor să fie minim trei ani; 
6.2. Documentaţia tehnică şi materialele de însoţire a fiecărui produs vor fi următoarele: 

6.2.1. Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
6.2.2. Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
6.2.3. Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente; 
6.2.4. Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie; 
6.2.5. Set piese etanşare de rezervă; 
6.2.6. Certificat de garanţie; 
6.2.7. Declaraţie de conformitate. 



ANEXA nr. 10 

SPECIFICAŢIE TERMINALE TETRA PORTABILE 

1. Certificarea terminalelor pentru infrastructura platformei naţionale TETRA şi suport 

AIM 

Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructură TETRA MOTOROLA (Dimetra IP ver. 6.1); 

ocazional, terminalele vor migra din infrastructura Dimetra IP sub acoperirea altei infrastructuri 

TETRA (EADS TETRA). 

Avan în vedere cele de mai sus, terminalele TETRA: 

a. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură MOTOROLA TETRA (D IMETRA 

IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze paginile 

relevante ale certificatului emis de I SCOM şi să precizeze îink-ul (URL) către certificatul I SCOM 

publicat pe website-ul TETRA Association (ex TETRA MoU). 

b. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură E A D S TETRA (NTS 4.5 sau 

următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze prima pagină a 

certificatului emis de I SCOM şi să precizeze îink-vH (URL) către certificatul I SCOM publicat pe 

website-ul TETRA Association. 

c. Trebuie să fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate în România (S.T.S.). 

Procedura este publicată pe website-ul S.T.S., URL: 

www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul câştigător 

(Contractantul) va prezenta certificatul emis de S.T.S. 

d. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal. 

e. Trebuie să suporte A I M (Air Interface Migration signalling), conform ETSI 300 392-2, clauzele 15 

şi 16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association). înainte de 

semnarea contractului, Ofertantul câştigător trebuie să demonstreze practic această funcţionalitate. 

Funcţionalitatea va fi demonstrată prin teste organizate de Ofertantul câştigător, cu echipamente 

(exemplu: platforme de test TETRA ce suportă A IM ) puse la dispoziţie (pe perioada testelor) de 

acesta. Toate cheltuielile aferente testelor sunt suportate de Ofertantul câştigător. 

2. Standardizare şi certificare 

2.1. Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETS I TETRA relevante, incluzând: 

a. 300 392 TETRA V + D air interface; 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura


b. 300 394 TETRA V + D conformance testing; 

c. 300 395 TETRA speech codec; 

d. 300 396 TETRA DMO. 

2.2. Terminalele TETRA oferite trebuie să fie certificate conform cerinţelor de la pct. 1, 

3. Mediu 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

a. Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 

b. Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

c. Umiditate: ETS I ETS 300 019 

d. Şocuri şi vibraţii: ETS I ETS 300 019 

e. Protecţie la praf şi apă: IP 54 

4.RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

a. Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz-390-395 MHz 

b. Ecart duplex: 10 MHz 

c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 

d. Sensibilitate statică: -112 dBm 

e. Sensibilitate dinamică: -103 dBm 

f. Receptor Clasa A 

g. Putere Tx: 1 W 

5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 

Terminalele TETRA oferite trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 

5.1. Servicii voce 

a. apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 grupuri 

D M O pre-programate); 

b. Apel de urgenţă; 

c. Apel individual (IC); 

d. Apel telefonic^// duplex (PABX/PSTN). 

5.2. Servicii suplimentare 

a. TPI; 

b. CLIP; 



c. DGNA; 

d. Late entty; 

e. Apel Prioritar; 

f. Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare); 

5.3. Servicii de date 

a. SDS/SDS-TL; 

b. Mesaje Status; 

c. I PPDS; 

d. Interfaţă PEI pentru conectarea la DTE (echipamente de tip "terminal de date") externe ce suportă 

RS232. 

5.4. Mobilitate 

a. Terminalele trebuie să suporte cell reselection: iniţial cell selection, undeclared cell reselection, 

unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform standardului 

ETS I TETRA 300 392-2). 

b. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal. 

c. Trebuie să suporte A IM. 

5.5. Securitate 

a. Autentificare. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într-un format conform recomandărilor 

TETRA Association. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de 

securitate stabilite prin recomandările TETRA Association SFPG. 

b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate  

cu algoritmul TEA2. 

c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 

5.6. Alte funcţionalităţi 

a. Tx inhibit 

6. Specificaţii mecanice: 

a. Dimensiuni (HxWxD): < 150x60x40 mm (cu baterie standard) 

b. Masă: < 290 g (cu baterie standard) 

7. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 

a. Display 



- Display color de înaltă rezoluţie: minim 128x128 pixels, minim 32k culori, suportând afişarea de 

poze; 

- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de exemplu: TMO, DMO, Tx inhibit etc.) 

- Operare prin meniuri intuitive; 

b. Tastatură 

- tastatură alfanumerică; 

- taste de navigare meniu; 

- buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

- buton/tastă pentru selectare grup; 

- buton/tastă pentru volum; 

- blocare tastatură; 

c. Agendă telefonică 

- Agendă telefonică (capacitate: minim 70 intrări); 

- Apelare facilă (de exemplu: prin căutare în agenda telefonică, ultimele numere formate etc.) 

d. Audio & interfaţă de programare/transmisii de date 

- amplificator audio şi difuzor; 

- mod audio: difuzor/discret (loud/dis•crete); 

- posibilitate folosire accesorii audio; 

- interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 

8. Baterie 

a. Tip baterie: Litiu-Ion sau Litiu Polimer 

b. Autonomie pentru modul 5/5/90 (Tx/Rx/Standby): > 16 ore 

9. Accesorii 

Pentru fiecare terminal trebuie furnizate următoarele accesorii: 

- handsfree constând în: microfon cu buton PTT (prevăzut cu clemă pentru prindere la rever) şi cască 

(care se introduce în ureche) prevăzută cu cablu spiralat; 

- clemă pentru fixarea terminalului portabil la centură; 

- încărcător călătorie; 

- încărcător autovehicul. 

Pentru 20% din terminale se va furniza cablu de date RS232/USB. 

10. Pentru fiecare terminal trebuie furnizat manual de utilizare în limba română. 



11. Programarea terminalelor 

11.1. Programarea terminalelor trebuie să se poată efectua utilizând un PC compatibil I B M prevăzut cu 

port RS232/USB şi sistem de operare Windows sau echivalent. 

11.2. Vânzătorul trebuie să furnizeze software-ul de programare şi 4 interfeţe pentru programarea 

terminalelor. 

11.3. Vânzătorul trebuie să instruiască personalul Cumpărătorului pentru programarea terminalelor; 

instruirea va fi inclusiv practică. 

12. Receptor GPS integrat 

12.1. Terminalul TETRA portabil trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 

12.2. Terminalul TETRA portabil cu receptor GPS trebuie să suporte ETS I Location Information 

Protocol-LIP (TS 100-392-18). 

12.3. Receptorul GPS integrat: 

Terminalele trebuie prezăzute cu receptor GPS integrat conform cu următoarele specificaţii: 

a. sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 

b. sensibilitate: minim -152 dBm 

c. precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

d. antenă GPS activă, integrată în antena TETRA. 

13. Garanţie asigurată pentru terminale: 2 ani. 

Acronime 

A I M - Air Interface Migration signalling 

ARL/AVL - Automatic Resource/Vehicle Location 

CLIP - Calling Line Identification Presentation 

D M O - Direct Mode Operation 

D G N A - Dynamic Group Number Assignment 

DTE - Data Terminal Equipment 

ETS I - European Telecommunications Standards Institut 

GC - Group Call (apel de grup) 

GPS - Global Positioning System 

IC-Individual Call 

max 10 m (probabilitate 95%) 



IP - Internet Protocol 

I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione 

(Laboratorul Ministerului Italian pentru Communicaţii şi Tehnologia Informaţiei) 

LIP - Location Information Protocol 

M N C - Mobile Network Code 

M C C - Mobile Country Code 

P A B X - Private Automatic Branch eXchange 

PC - Personal Computer 

PDS - Packet Data Services 

PE I - Peripheral Equipment hiterface 

PIN - Personal Identification Number 

PPC-Pocket PC 

PTT-Push To Talk 

PSTN - Public Switched Telephone Network 

RE - Radio Frequency 

SFPG - Security and Fraud Prevention Group 

SDS - Short Data Services 

SwM I - Switching and Management Infrastructure 

TEA - TETRA Encryption Algorithm 

TETRA - TErrestrial Trunked RAdio 

TFT - Thin Film Transistor 

T L - Transport Layer 

T M O -Trunk Mode Operation 

TPI - Talking Party Identification 

Tx - Transmit 

V + D - Voice + Data 

VOX-VoiceOperated 

WAP - Wireless Application Protocol 



ANEXA nr. 11 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
MOTOGENERATOR DE CURENT 

1. Tensiune : 220 V; 
2. Putere minimă : 3,6 kVA; 
3. Tip motor : un cilindru, 4 timpi; 
4. Buton de oprire în caz de urgenţă; 
5. Carburant: benzina; 
6. Cadru metalic prevăzut cu sanie culisabilă din suprastructură cu sistem de blocare pentru poziţiile 
lucru/marş cu posibilitatea detaşării. 
7. DOTARE STANDARD: 

7.1. prize monofazate schuko de 16 A = 4 buc; 
7.2. protecţie termica. 

8. Panou de comandă/distribuţie: 
aparate de măsură şi control; 

- mijloace de comandă şi control al funcţionării; 



ANEXA NR.12 

SPECIFICAŢIE TEHNICA 
CALCULATOR PORTABIL 

1. Monitor:  
- Tip: W X G A  
- Diagonala (inch): 15.6  
-Rezoluţia: 1366x768  
2. Procesor:  
- Frecventa (Ghz): 2.26  
- Memorie cache (Mb): 3  
- Frecventa maxima Turbo 2.533 GHz  
3.Memorie:  
- Tip: SoDimm DDR3  
- Capacitate (Mb): 4096  
- Frecventa (Mhz): 1066  
- Expandabilala (Mb): 8192  
3,HDD:  
-Tip (inch): 2.5  
- Interfaţa: SATA  
- Capacitate (Gb): 500  
4. Unitate Optica:  
- Tip: D V D R W  
5. Interfaţa Video:  
Tip: Dedicata  
-Memorie (Mb): 1024  
6. Multimedia:  
- Placa de sunet: Integrata  
- Boxe: incluse  
- Microfon: inclus  
- WebCam: 0.3 MegaPixeli integrata  
7. Conectivitate:  
-Ethernet: 10|100|1000  
- Wireless: 802.1b+g+n  
- Bluetooth: Bluetooth® 2.1  
8. Software:  
- Sistem de operare: Windows  
9. Alimentare:  
- Tip acumulator: Lithium Ion 6 cells  
10. Porturi: 3x USB 2.0 ports lx H D M I ™ (High-Definition Multimedia Interface) with HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) support lx externai display (VGA) port lx 
Headphones|speaker|line-out jack with S|PDIF support lx Microphone-in jack lx Ethernet (RJ-45) port 
lx DC-in jack for A C adapter 5 in 1 card reader.  



ANEXA NR. 13 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

IMPRIMANTA 

1. Format: A4 
2. Duplex:Da  
3. Tehnologie de imprimare:Inkjet  
4. Viteza de imprimare color: 18 ppm, A4  
5. Viteza de imprimare alb-negru: 22 ppm, A4 
6. Rezoluţie imprimare color: 4800 x 1200 dpi  
7. Rezoluţie imprimare alb-negru: 4800 x 1200 dpi 
8. Printare fara margine: Da  
9. Compatibilitate sistem de operare: Windows 2000 
10. Dimensiuni mediu de imprimare: 
-Letter 
-legal 
-statement 
-executive 
-envelopes (No. 10, Monarch) 
-cards (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in) 
-photo (5 x 7 in, 4 x 6 in)  
ll .Tip mediu de imprimare: 
-Paper (inkjet, photo, plain) 
-cards (greeting, index) 
-envelopes 
-labels 
-transparencies  
12. Volum lunar recomandat:500 pagini  
13. Interfaţa cu calculatorul: USB 2.0 



ANEXA NR. 14 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

REMORCĂ CU DOUĂ AXE 
1. DESTINAŢIE 
1.1 Remorca este destinată intervenţiei în cazul accidentelor nucleare, bacteriologice şi chimice şi 

pentru decontaminarea personalului de intervenţie şi a celui afectat. 

2. OMOLOGARE, AVIZARE 
2.1. Producătorul remorcii sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 

conformitate. De asemenea remorca va avea aplicat marcajul CE. 

3. ASIGURAREA CALITĂŢII 
3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu 

(notificate) care să certifice că producătorul remorcii au implementate sisteme de asigurare a calităţii 
conform standardului SR E N ISO 9001/2001 sau echivalent. 

4. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ 
- Şasiu si proţap din otel complet galvanizat; 
- Obloane cu pereţi dubli, din aluminiu eloxat, 25 mm grosime, oblon frontal si spate rabatabil; 
- Sistem de frânare , inerţial, cu auto-reverse; 
- Sistem de rulare: punte tandem; 
- Podea din lemn stratificat, impermeabil, antiderapant; 
- Stopuri cu lumini de siguranţa si ceata integrate; 
- Apărători de noroi din otel galvanizat; 
- Roata de sprijin. 
- Roata de rezerva; 
- Prelata: se executa din material polyplan-densitate 680g/m2 , culoare argintie. Fixarea prelatei 
de bena fie sau in cleme cu tnur vamal. 
-Cadru metalic; 
- Masa maxima totală autorizată: să permită încărcarea echipamentului de decontaminare 
prevăzut la anexa nr. 5. 

5. CERINŢE FINALE 
Termenul de garanţie să fie de minim 2 ani; 
Documentaţia tehnică şi materialele de însoţire a produsului vor fi următoarele: 
- Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
- Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie; 
- Certificat de garanţie; 
- Remorca va fi înmatriculată provizoriu (30 zile), va avea asigurare tip R C A şi va fi însoţită de 
cartea de identitate şi carnetul service. 
- Declaraţie de conformitate. 



-SPECIFICAŢIE TEHNICĂ-

A U T O S P E C I A L Ă P E N T R U D E S C A R C E R Ă R I G R E L E 

1. DESTINAŢIE 
1.1. Autospeciala este destinată intervenţiei pentru descarcerare şi salvare în cazul producerii 

diferitelor tipuri de accidente - de circulaţie (auto şi tren), tehnologice sau catastrofe, în scopul eliberării 
persoanelor surprinse şi acordării primului ajutor calificat la locul producerii evenimentelor. 

2. OMOLOGARE, AVIZARE 
2.1. Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 

conformitate pentru autospecială emisă în baza prevederilor H.G. nr. 1029/2008 privind stabilirea 
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor (conform standardelor armonizate cu Directiva 
Europeană 2006/42/CE: SR E N 1846-2:2010 - Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva 
incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe, SR EN1846-3 + Al:2009 -
Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate 
şi performanţă). De asemenea autospeciala va avea aplicat marcajul CE. 

3. ASIGURAREA CALITĂŢII 
3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu 

(notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în cazul în care este 
diferit de producătorul autospecialei) au implementate sisteme de asigurare a calităţii conform 
standardului SR E N ISO 9001/2001 sau echivalent. 

4. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ 
4.1. Autospeciala destinată descarcerării şi salvării de capacitate grea trebuie să fie construită pe un 

autoşasiu echipat cu un motor cu nivel redus de poluare şi pe care se montează un compartiment în care să 
se poată transporta utilajele, aparatele, sculele, accesoriile specializate şi alte echipamente necesare 
acestor tipuri de intervenţii. 

4.2. Cabina autospecialei va asigura transportul în siguranţă a membrilor echipajului şi a unor 
echipamente de protecţie; 

4.3. Cabina va fi echipată cu mijloace de avertizare opto-acustice şi de comunicaţii; 
4.4. Instalaţie de avertizare acustică şi optică care va echipa autospeciala trebuie să permită punerea în 

evidenţă a autospecialei atât pe timpul deplasării, cât şi la locul intervenţiei; 
4.5. Suprastructura confecţionată din aliaje de aluminiu; scheletul din aliaj de aluminiu cu elemente 

de asamblare demontabile, din acelaşi material, acoperit cu tablă din aliaj de aluminiu aplicată prin lipire. 
4.6. In părţile laterale închise cu jaluzele din aluminiu, echipate cu rafturi (să se asigure posibilitatea 

de reamplasare ulterioară, în exploatare, a râturilor la diferite cote în funcţie de dotarea cu echipamente 
specifice), sertare, suporţi de fixare etc. şi în cabina echipajului. 

4.7. Compartimentul va fi echipat cu o instalaţie de iluminare suplimentară va permite realizarea 
condiţiilor de vizibilitate normală atât în interiorul acestuia, cât şi în imediata apropriere a autospecialei. 

5. C A R A C T E R I S T I C I T E H N I C E 
5.1. Autospecială: 

5.1.1. Dimensiuni: în conformitate cu O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
5.1.2. Masa operaţională maximă: 
5.1.3. Formula de tracţiune: 
5.1.4. Plaja de temperatură în care poate fi utilizată 
5.1.5. Nivel de zgomot 

maxim 10.000 kg.; 
4 x 4 
titre-29° şi 40° C; 
conform cerinţelor 

r 



5.2. Autoşasiu: 
5.2.1. Categoria autovehiculului: 

corespunzător cerinţelor tehnice 
N2 

5.2.2. Motor: 
- tip diesel; 
- putere minimă va asigura o putere specifică de minim 20 CP/t; 

5.2.3. Nivel de poluare acceptat: conform reglementărilor U.E. în vigoare la data livrării 
autospecialelor 

5.2.4. Cabină: dublă cu 4 uşi, cu 1+4 locuri 
5.2.4.1. Cabina autospecialei va fi dotată cu 3 aparate de respirat cu aer comprimat 
montate pe suporţi care să permită echiparea rapidă a servanţilor, conform anexei nr. 9. 
5.2.4.2. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de siguranţă conform prevederilor legale. 

5.2.5. Instalaţie de frânare servoasistată cu A B S (anti-lock 
braking system)- sistem antiblocare roţi la frânare; 
5.2.6. Direcţie servoasistată; 
5.2.7. Suspensie corespunzătoare categoriei; 
5.2.8. Dotări: 

- instalaţie de aer condiţionat cabină; 
- oglinzi laterale exterioare reglabile electrice şi încălzite; 
- geamuri electrice faţă; 
- volan reglabil; 
- închidere centralizată cu telecomandă; 
- parasolar; 
- airbag pentru şofer şi însoţitor; 
- sistem electronic de îmbunătăţire a stabilităţii autovehiculului. 

5.3. Compartiment transport materiale va avea spaţii amenajate pentru următoarele categorii de 
mijloace tehnice: 

5.3.1.Set de descarcerare, conform anexei nr. 1; 
5.3.2. Echipamente pneumatice, conform anexei nr. 2; 
5.3.3. Echipamente electrice, conform anexei nr. 3; 
5.3.4. Mijloace de stabilizare şi fixare pasive, conform anexei nr. 4; 
5.3.5. Unelte şi mijloace de protecţie, conform anexei nr. 5; 
5.3.6. Echipament medical, conform anexei nr. 6 
5.3.7. Două aparate de respirat cu aer comprimat conform anexei nr. 9 

5.4.. Radiotelefon mobil TETRA cu antenă montată pe pavilionul autospecialei. Specificaţiile tehnice 
ale radiotelefonului mobil TETRA sunt prezentate în "Anexa nr. 7". 

5.4.1. Echipamentul de comunicaţii trebuie să conţină: 
a) panoul de siguranţe pentru toate echipamentele inclusiv pentru cele de avertizare, să fie 
amplasat în imediata vecinătate a bateriei de acumulatori ce alimentează echipamentele; 

b) prize bipolare 12V de alimentare a echipamentelor de comunicaţii, inclusiv 
conductorii electrici, să suporte un curent de 20A şi să fie livrate cu conectori pereche; 
c) prizele bipolare pentru alimentarea componentelor instalate de furnizor se vor instala în 

locuri accesibile, iar cea pentru echipamentul suplimentar în cabină; 

d) prizele bipolare vor fi izolate corespunzător. 
e) antenă în banda 380 + 400 MHz cu câştig 0 dB, impedanta 50 ohm, instalată 

pe cabină cu cablu de antenă amplasat în interiorul acesteia cu conector TNC; 
f) locaş de instalare tip radiocasetofon auto amplasat în bord. 

5.4.2. Terminale TETRA portabile de comunicaţii pentru fiecare membru al echipajului (5 
complete). / 



5.4.3. Specificaţia tehnică a terminalelor menţionate la pct. 5.4.2. este prezentată în "Anexa nr. 
10". 

5.5. Instalaţie de iluminare suplimentară: 
5.5.1. Proiectoare pentru iluminat; 1 buc. (pe suport ataşat pe cabină, detaşabil); 
5.5.2. Corpuri de iluminat amplasate în toate compartimentele cu echipamente; 
5.5.3. Proiectoare (lămpi) pentru iluminarea zonei din imediata apropriere a autospecialei: 1-2 pe 

părţile laterale şi 1 la partea din spate; 
5.6. Instalaţie de avertizare acustică şi optică: 

5.6.1. Doua girofaruri de culoare roşu cu sistem de protecţie pe cabină sau rampă de semnalizare 
şi unul pe partea din spate a compartimentului pentru materiale; 
Rampă de semnalizare acustico - optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare roşu pe 
cabină echipată/echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de 
avertizare acustică, separate sau încastrate în gabaritul cabinei 
5.6.2. Instalaţie de avertizare acustică; 
5.6.3. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi; 
5.6.4. Sistem de semnalizare optică tip "flash" montat la partea din faţă a cabinei. 

6. ECHIPAMENT DE PROTECŢIE A PERSONALULUI 
6.1. Lista cu echipamentul de protecţie este prezentată în anexa nr. 8. 

7. VOPSIRE ŞI INSCRIPŢIONARE 
Autospeciala va fi inscriţionată pe părţile laterale şi/sau partea frontală cu inscripţia „POMPIERI". 

De asemenea pe părţile laterale autospeciala va fi inscripţionată cu sigla „112". Dimensiunile literelor se 
vor alege proproţional cu spaţiul avut la dispoziţie. Culoarea inscripţionării va fi albă reflectorizant -
fluorescentă. 

Culoarea autospecialei va fi roşie RAL-3000. Autospecialele vor fi echipate cu plăci şi benzi 
reflectorizante conform R.A.R., după consultarea cu Autoritatea Contractantă. 



ANEXA nr. 1 

SET DE DESCARCERARE 

Nr. 
crt. 

D E N U M I R E CANTITATE CARACTERIST IC I TEHNICE 

0 1 2 3 

1. 

Grup de pompare 
hidraulic pentru 
acţionat uneltele de 
la poz. 6, 8,9 si 11 -
13 

1 

• Motorul: cu ardere interna în 4 timpi 
• Greutatea; max. 30 kg 
• Cuple: 2 pentru 2 unelte cu operare 

simultană 
• Indicatoare de nivel ulei si benzina 
• Posibilitatea cuplării /decuplării rapide a 

fortunei or/uneltelor cu pompa funcţionând 
• Nivel redus al zgomotului 

2. 

Grup de pompare 
hidraulic pentru 
acţionat uneltele de 
Ia poz. 6, 8,9 si 11 -
13 

1 

• Motorul: cu ardere interna în 4 timpi 
• Greutatea: max. 30 kg 
• Cuple: 1 pentru o unealta 
• Posibilitatea cuplării /decuplării rapide a 

fortuneior/uneltelor cu pompa funcţionând 
si fară închiderea circuitului de ulei 

• Motorul si pompa protejate in carcasa de 
tabla cu mâner de transport 

• Nivel redus al zgomotului 

3. 

Pompa manuală 
hidraulica pentru 
acţionat uneltele de 
la poz. 6, 8, 9 si 11 -
13,17 si 21 

1 

• Greutatea: max. 15 kg 
• Cuple: una pentru o unealta 

4. 

Pompa manuala 
hidraulica pentru 
acţionat uneltele de 
Ia poz. 16, 20 si 22 -
24 

1 

• Greutatea: max. 5 kg 
• Cuple: una pentru o unealta 

5. 

Pompa manuala 
hidraulica pentru 
acţionat uneltele de 
la poz. 18 si 19 

1 

• Greutatea: max. 10 kg 
• Cuple: una pentru o unealta 



Nr. 
crt. 

D E N U M I R E CANTITATE CARACTERIST IC I TEHNICE 

0 1 2 3 

6. Depărtător 1 

• Forţa de depărtare la 25 mm de vârf: min. 
60 kN(cf .EN 13204) 

• Distanta de depărtare: min. 800 mm 
• Forţa de depărtare măsurata la vârful 

fălcilor: min. 200 kN 
• Forţa de tragere cu echipament de tragere: 

min. 100 kN 
• Greutatea: max. 25 kg 
• Dotat cu sistem de iluminare a locului de 

operare 
• Viteza de deschidere/închidere in gol mai 

mare cu cel puţin 50% decât cea in sarcina 

7. Set de accesorii 
pentru departator 1 

• 2 capete de rezerva, 2 capete de taiere, 2 
capete de tragere, toate intr-o cutie de 
transport 

• 2 lanţuri de tragere cu cârlig de 3 m si 1,5 
m, ambele intr-o cutie de transport 

8. Foarfecă 1 

• Forţa de tăiere: min. 900 kN 
• Taie bară rotundă (cf. E N 13204) de: min. 

40 mm diametru 
• Deschidere lame măsurată la vârf: min. 
150 mm 
• Greutatea: max. 20 kg 
• Dotata cu sistem de iluminare a locului de 

operare 

9. 
Unealta combinata 

1 

• Forţa de tăiere: min. 350 kN 
• Taie bară rotundă (cf. E N 13204) de: min. 

30 mm 
• Foiţa de depărtare la 25 mm de varf: min. 

30 kN(cf. E N 13204) 
• Forţa de depărtare: min. 100 kN 
• Distanţa de depărtare: min 350 mm 
• Forţa de tragere cu echipament de tragere: 

min. 40 kN 
• Greutatea: max. 15 kg 
• Dotata cu sistem de iluminare a locului de 

operare 

10. 
Set de accesorii 
pentru unealta 
combinata 

1 
• 2 capete de tragere si 2 lanţuri de tragere de 

3 m si 1,5 m, toate intr-o cutie de transport 

11. Cilindru departator 
scurt 2 

• Forţa de împingere pe toata cursa: min. 100 
k N ' 

• Lungimea complet extins: min. 600 mm (sa 
poată lucra in tandem cu cilindrul departator 
mediu) 

• Lungimea complet strâns: max. 450 mm 
• Greutatea: max. 12 kg 
• 3 tevi de extensie cu lungimea de min. 100, 

200 si 5p0 mm ^ 
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12. Cilindru depărtator 
mediu 2 

• Forţa de împingere pe toata cursa: min. 130 
k N ' 

• Lungimea complet extins: min. 900 mm (sa 
poată lucra in tandem cu cilindrul depărtator 
mediu) 

• Lungimea complet strâns: max. 600 mm 
• Forţa de tragere: min. 45 kN 
• Greutatea: max. 15 kg 
• Manşon de comandă cu aducere automată în 

poziţia neutră cand este lăsat liber 

13. Cilindru depărtator 
lung 2 

• Forţa de împingere pe toata cursa: min. 130 
k N ' 

• Lungimea complet extins: min. 1600 mm 
• Lungimea complet strâns: max. 950 mm 
• Forţa de tragere: min. 45 kN 
• Greutatea: max. 21 kg 

14. 

Set de accesorii 
pentru cilindrii 
departatori mediu si 
lung 

1 

• Set de adaptare ptr. ridicat vehicule grele de 
geanta, in cutie de transport 

• 1 flansa de cuplare, 2 capete in cruce, 1 cap 
dalta, 1 cap conic, 2 capete plate, 2 capete 
de tragere, toate intr-o cutie de transport 

15. Suport coltar 2 

• Suport pentru poziţionarea cilindrilor 
hidraulici către stâlpul B la autoturisme 

• Min. 3 puncte de sprijin 
• Greutate max: 10 kg 

16. Mini-tăietor / tăietor 
de pedale 1 

• Forţa de tăiere: min. 75 kN 
• Deshidere fălci: min. 40 mm 
• Furtun coada: min. 30 cm 
• Greutate max: 54 kg 
• Cutie de transport 

17. Cric pana 1 

• Deschiderea unde poate fi introdus : min. 6 
mm 

• Cursa de despicare: min. 45 mm 
• Forţa de despicare: min. 230 kN 
• Greutatea: max. 10 kG 

18. Cric cu consola 1 

• Forţa de ridicare pe capăt: min. 100 kN 
• Forţa de ridicare pe consola: min. 90 kN 
• înălţimea cu pistonul retras: max. 450 mm 
• Cursa pistonului: min. 240 mm 
• Deschiderea unde poate fi introdusa 

consola: min. 60 mm 
• Greutatea: max. 25 kg 

19. Cric pitic 2 

• Forţa de ridicare: min. 500 kN 
• înălţimea cu pistonul retras: 190 mm 
• Cursa pistonului: min. 100 mm 
• Greutatea: max. 10 kG 

20. Deschizător de uşi 
simplu 1 • Cursa: min 120 mm 

• Fprţa de împingere: min. 90 kN 

0 M o f * s 9 ( 
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21. 
Foarfecă de tăiat 
bare de otel 1 

• Forţa de taiere: min. 130 kN 
• Deschiderea la capătul lamelor: min. 25 mm 
• Adâncimea gurii de taiere: min. 25 mm 
• Greutatea: max. 10 kG 

22. 
Foarfecă de tăiat 
cabluri de otel 1 

• Forţa de taiere: min. 250 kN 
• Deschiderea fălcilor : min. 30 mm 
• Diametrul cablului de otel multifîlar: min. 

19 mm 
• Diametrul cablului de otel monofilar: 19 
• Greutatea: max. 12 kG 

23. Foarfecă de tăiat 
cabluri electrice 1 

• Forţa de taiere: min. 90 kN 
• Deschiderea fălcilor: min. 100 mm 
• Diametrul cablului electricmin. 70 mm 
• Diametrul cablului telefonic: min. 90 mm 
• Greutatea1, max. 15 kG 

24. Obturator de tevi 1 

• Forţa de obturare: min. 145 kN 
• Diametrul ţevii: min. 55 mm 
• Grosimea peretelui ţevii: min. 3,5 mm 
• Greutatea: max. 9 kG 

25. 
Deschizător de usi cu 
fixare in toc + pompa 
hidraulica + accesorii 

1 

• Forţa de depărtare: min. 45 kN 
• Forţa de împingere: min. 50 kN 
• Greutatea uneltei: max. 12 kG 
• Greutatea pompei: max. 9 kG 
• Presiunea de lucru: max. 720 bar 
• Accesorii: 1 cap pana, 2 capete striate, 1 

piesa de extensie, 1 placa de impingere, 1 
set de operare cu furtune de cel puţin 2 m 

26. 

Sistem de furtunuri 
scurt pentru cuplat 
uneltele de la poz. 6, 
8, 9 ,11-13 ,17 si 21 

3 

• Fabricate din material uşor şi foarte 
rezistent 

• Lungime: min. 5 m - diverse culori 
• Cuplele sa fie cu auto-blocare 
• Posibilitatea cuplării /decuplării rapide cu 

pompa/unealta, cu pompa funcţionând si 
fără inchiderea circuitului de ulei 

• Sa nu permită decuplarea, daca uleiul se afla 
la presiunea maxima de lucru 

• Posibilitatea de rotire nelimitată între sculă 
şi pompă 

• Prevăzut cu manşon antiindoire la ambele 
capete 

• Greutatea: max. 2,5 kg 
• Raport de siguranţă: min. 4:1 (cf. E N 13204 

norm) 
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27. 

Sistem de furtunuri 
lungi pentru cuplat 
uneltele de Ia poz. 6, 
8, 9 ,11-13 ,17 si 21 

Fabricate din material uşor şi foarte 
rezistent 
Lungime minimă: 10 m - diverse culori 
Cuplele sa fie cu auto-blocare 

Posibilitatea cuplării /decuplării rapide cu 
pompa/unealta, cu pompa funcţionând si 
fară inchiderea circuitului de ulei 
Posibilitatea de rotire nelimitată între sculă 
şi pompă 
Prevăzut cu manşon antiindoire la ambele 
capete 
Greutate max. 5 kg 
Raport de siguranţă: min. 4:1 (cf. E N 13204 
norm) 

28. 

Tambur cu sistem de 
furtunuri pentru 
cuplat uneltele de la 
poz. 6, 8 ,9 ,11-13 , 
17 si 21 

Lungimea sistemului de furtunuri: min. 
2x15 m 
Greutatea: max. 35 kG 

29. 

Furtun pentru cuplat 
uneltele de Ia 
poz. 16 ,18 -20 ,22 -
24 

Lungimea: min. 3 m 
Greutatea: max. 2 kG 

30. Foarfecă autonoma 
electrica cu accesorii 

Adâncimea gurii de taiere: min. 140 mm 
Forţa de taiere: min 250 kN 
Tensiunea acumulatorului: 24 V 
Accesorii: acumulator de rezerva 3 Ah, 
incarcator la 220 V, ham de transport, cutie 
depozitare/transport, suport acumulator 
pentru centura, cablu electric de min. 5 m 
pentru alimentare de la o sursa exterioara de 
curent 
Greutatea : max. 20 kG 

31. Unealta combinata 
electrica cu accesorii 

Distanta de depărtare: min. 250 mm 
Forţa de depărtare la baza lamelor: min. 150 
kN 
Forţa de depărtare la 25 mm de varf: min. 
25 kN(cf. E N 13204) 
Adâncimea gurii de taiere: min. 190 mm 
Forţa de taiere: min 240 kN 
Tensiunea acumulatorului: 24 V 
Accesorii: acumulator de rezerva 3 Ah, 
incarcator la 220 V, ham de transport, cutie 
depozitare/transport, suport acumulator 
pentru centura, cablu electric de min. 5 m 
pentru alimentare de la o sursa exterioara de 
curent 
Taie bara rotunda cu diam. de min. 24mm 
Grt «tatea: max. 18 kG 

0 , 
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32. Foarfecă autonoma 
manuala 1 

" Adâncimea gurii de taiere: min. 140 mm 
• Forţa de taiere: min 250 kN 
• Greutatea : max. 12 kG 

33. Unealta combinata 
autonoma manuala 1 

• Distanta de depărtare: min. 250 mm 
• Forţa de depărtare la baza lamelor: min. 130 

kN 
• Forţa de depărtare la 25 mm de varf: min. 

20 kN (cf. E N 13204) 
• Adâncimea gurii de taiere: min. 190 mm 
• Forţa de taiere: min 200 kN 
• Taie bara rotunda cu diam. de min. 24mm 
• Greutatea: max. 12 kG 

34. 
Set stabilizare 
structuri instabile 
(popi de sprijin) 

1 

• 2 cilindri hidraulici cu manşon de blocare, 
lungi (piston retras) de min. 1.000 mm, 
cursa piston min. 250 mm, forţa de 
impingere min. 95 kN 

• elemente de extensie: 2 de 125 mm, 4 de 
250 mm, 4 de 500 mm, 2 de 1.000 mm 

• elemente de cuplare : 2 
• 2 pompe hidraulice manuale: pres. de lucru 

max. 720 bar, manometru de presiune, 
furtun 3 m, greutatea max. 10 kG 

• accesorii: 4 flanse de capăt, 4 flanse cu art. 
sferica, 4 capete cu art. sferica , 2 capete 
V2, 2 capete cruce, 2 suporţi de grinda, 2 
placi-support, 4 cordeline cu carabina, 2 
saci depozitare/transport accesorii, 2 saci 
depozitare/transport elemente extensie 

35. Trăgător cu cablu de 
otel 1 cpl. 

• Forţă de ridicare: min. 25 k N 
• Forţă de tragere: min. 55 kN 
• Greutatea: max 30 kg 
• Include cel puţin 20 m cablu de oţel cu 

cârlig 



A N E X A nr. 2 

E C H I P A M E N T E P N E U M A T I C E 

Nr. 
crt. 
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O 3 

1. 

Set de cricuri 
pneumatice tip pernă 
pentru ridicare - de 
înaltă presiune 

2 perne cu forţa de ridicare de min 100 kN 
şi h > 200 mm; 
2 perne cu foiţa de ridicare de min 200 kN 
şi h > 250 mm; 
2 perne cu forţa de ridicare de min 300 kN 
şi h > 300 mm; 
2 perne cu forţa de ridicare de min 400 kN 
şi h > 400 mm; 
Pernele sa fie ramforsate cu inserţii de 
aramida, sa nu fie negre si sa aiba etichete 
reflectorizante 
Unitate dublă de control; 
Reductor de presiune; 
2 furtunuri de 10 m codificate după culori; 
2 furtunuri de 5 m codificate după culori; 
2 furtunuri de închidere; 
Rezervor(butelie) de aer comprimat - 6 1/ 
300 bari. 

2. 

Set perne pentru 
ridicare - de 
presiune redusă (cu 
set de reparaţie) 

2 perne de aer forţa de ridicare de min. 55 
kN; 
înălţimea de ridicare de min. 600 mm 
Sac de depozitare; 
Unitate dublă de control; 
Reductor de presiune; 
2 furtunuri de 5 m; 
Rezervor(butelie) de aer comprimat - 6 1/ 
300 bar. 

Set dopuri pentru 
3. obturarea ţevilor şi 

conductelor sparte 

Cu posibilităţi de umflare până la 
diametrele de: 200, 400 şi 600 mm; 
Reductor de presiune cu furtun de 
conectare de min. 2 m.; 
Unitate de control cu supapă de siguranţă 
3 furtunuri de închidere 
Rezervor(butelie) de aer comprimat - 6 
1/300 bar. 

4. Sistem de obturare a 
fisurilor cisternelor 

1 cpl. 

Suprafaţă de izolare minim 450x450 mm 
2 chingi de fixare cu lungimi de minim 10 
m cu clichet 
Sa cu ham de fixare 
Furtun cu supapă de siguranţa 
plaja de temperatură cel puţin între -30° şi 
+70° C 



ANEXA nr. 3 

ECHIPAMENTE ELECTRICE 

Nr. 
crt. 

D E N U M I R E CANT I 
TATE 

CARACTERIST IC I TEHNICE 
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1. 
Motogenerator 
transportabil 1 cpl. 

Putere generator: 5 - 6 kW; 
Tensiune: 220-230 V; 
Panou de comandă/distribuţie: 

aparate de măsură şi control; 
- mijloace de comandă şi control al 

funcţionării; 
- prize monofazate: 4 buc. 
Cadrul de fixare al componentelor va fi echipat 
cu mânere pentru transport şi suporţi pentru 
amplasare pe sol. 

2. Proiectoare cu 
halo gen 4 buc. P - 1000W 

Sistem cuplare la trepied şi catarg 

3. 
Bobină cu cablu 
pentru proiector 4 cpl. 

L cablu : min. 25 m.; 
P lampă: 1000 W 

4. Trepied 4 buc. 
H - minim 1,5 m 
Cu sistem de cuplare lampă 

5. Catarg telescopic 
pneumatic lcpl. 

H = minim 3,5 m (de la nivelul solului) 
Pompă manuală; 
Supapă de descărcare 



MIJLOACE DE STABILIZARE ŞI FIXARE PASIVE 
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1. 
Set de blocuri de 
stabilizare 1 

• Format din minim 2 blocuri în trepte şi 4 
blocuri în unghi 

• Material: polietilenă 
• Presiunea admisibilă pe suprafaţă: 100 

kg/cm2 

• Material anti-alunecare şi rezistent la 
spargere 

2. 
Set de blocuri de 
stabilizare 1 

• Format din min. 6 blocuri de fixare şi 4 
blocuri în unghi 

• Material: polietilenă 
• Presiunea admisibilă pe suprafaţă: 100 

kg/cm2 

• Material anti-alunecare şi rezistent la 
spargere 



ANEXA nr. 5 
1 

ALTE UNELTE SI MIJLOACE DE PROTECŢIE 

Nr. D E N U M I R E CANT I CARACTER IST IC I TEHNICE 
c-rt. TATE 
0 1 2 3 

1. 
Tăietor de geam -
manual 2 

• Include spărgător de geam 
• Include lame de schimb 

Tăietor de geam -
manual 

• Greutate: max 2 kg 
• Pentru volan 
• Partea din faţă nu conţine componente din 

2. Protecţie airbag 2 oţel Protecţie airbag 
• Uşor de instalat 
• Sac de depozitare 

3. 
Prelată pentru aşezat 
unelte 

1 
• Din PVC căptuşită cu polyester 
• Uşor de curăţat, impermeabila 
• Dimensiuni: cea. 200 x 150 cm 

4. Set prelate uşoare 
pentru protecţie 1 

• Impermeabile 
• 9 cu magneţi pentru ataşare uşoară de parti 

metalice 
• 6 cu Velcro pentr protecţie stâlpi 

5. Ecran de protecţie 2 
• Din material plastic transparent 
• Dimensiuni: cea. 90 x 50 mm 



ANEXA nr. 6 

L I S T A 
cu echipamentul medical pentru prim ajutor calificat 

Nr. 
Denumire U.M. 

Nr. 
crt. 

Denumire U.M. 
buc. 

Valiză* I de urgenţă/prim ajutor care să conţină următoarele: Buc 1 
1 a. Balon ventilaţie artificială pentru adulţi/copii: 

cu posibilitatea de conectare la oxigen; 
cu rezervor pentru oxigen şi supapă de suprapresiune (1 cpl.); 
cu măşti de ventilare care să conţină cel puţin 2 mărimi diferite 

Cpl. 1 

pentru adulţi şi 2 mărimi diferite pediatrice (1+1 seturi) 
b. Pipe Guedell (mărimile 1,2,3, şi 4). Set/buc. VA 
c. Butelie de oxigen (5 1) portabilă, cu reductor montat în vederea 

administrării oxigenului prin mască. 
Cpl. 1 

d. Aspirator de secreţii electric cu 20 sonde de aspiraţie de diferite 
mărimi/aspirator; 
acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c c Cpl 1 
rezervor colectare secreţii de min 500 ml 
fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare 

e. Măşti de administrare oxigen pentru copii. Set 1 
f. Măşti de administrare oxigen pentru adulţi. Set 1 
g. Pansamente/feşi. Set 1 
h. Pansamente speciale pentru arşi de diferite mărimi, îmbibate cu gel 
în vederea răcirii(Aquagel). 

Set 1 

Valiză* II cu materiale de imobilizare care să conţină următoarele: Buc 1 
a. Gulere cervicale reglabile. Set/buc. 1/3 
b. Gulere cervicale nereglabile (pediatric, adult fară gât, adult gât scurt, 

Set/buc 1/5 
2 

adult gât mediu, adult gât lung) 
Set/buc 1/5 

2 
c Aţele vacuum pentru membre superioare (2 buc) 
d. Aţele vacuum pentru membre inferioare (2 buc) 
e. Aţele vacuum pentru gambă şi femur (2 buc) 

Set 1 

f. Pompă de vid manuală Buc. 1 
Defîbrilator semiautomat cu următoarele specificaţii minime: Cpl.. 1 
a. Configuraţie de bază fără monitorizare E K G 
b. Acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c.c. Buc. 1 

3 
c Comenzi verbale în limba română 

3 
d. Fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare Buc. 1 
e. Husă protecţie Buc. 1 
f. Electrozi de defibrilare de unică folosinţă/defibrilator cu valabilitate 

Set 20 
de cel puţin 2 ani 

Set 20 

4 Targa lopată pliantă cu sistem de fixare al extremităţii cefalice Buc 1 
5 Imobilizator pentru descarcerare tip K E D Buc. 1 

Pătură îmbibată cu aquagel în containerul original de conservare (cu 
Buc. 1 0 termen de valabilitate de minim 3 ani), pentru adulţi 
Buc. 1 

7 Pături pentru adulţi (în husă moale lavabilă) Buc 2 

*Valizele să fie realizate din material moale 



ANEXA nr. 7 
Specificaţie tehnică terminale TETRA instalabile pe 

autovehicule 

1. Consideraţii generate 
1.1. Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructura TETRA MOTOROLA (Dimetra IP ver. 
6.1) si respectiv o mfrastructura TETRA EADS. In consecinţa, terminalele TETRA: 

a. trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura MOTOROLA TETRA 
(D IMETRA IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie 
sa furnizeze prima pagina a certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-ul (URL) către 
certificatul I SCOM publicat pe website-ul TETRA MoU. 
b. trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura EADS TETRA (NTS 4.5 sau 
următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie sa furnizeze prima pagina a 
certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-\x\ (URL) către certificatul I SCOM publicat pe 
website-ul TETRA MoU. 
c. trebuie sa fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate in România 
(S.T.S.). Procedura este publicata pe website-ul S.T.S., URL: 
www.stsnet.ro/documente/Procedura TETRA.pdf). Ofertantul câştigător (Vânzătorul) trebuie sa 
prezinte, inainte de semnarea contractului, certificatul emis de S.T.S. 
NEPREZENTAREA CERTIF ICATULUI IN TERMENUL SPECIFICAT S A U 
PREZENTAREA UNU I CERTIFICAT CE ATESTA SERVICI I/FUNCTIONALITATI 
NESUPORTATE A T R A G E DESCAL IF ICAREA OFERTANTULUI. 
d. trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2. Cerinţe tehnice 
2.1. Standardizare 
- Terminalele TETRA oferite trebuie sa respecte standardele ETS I TETRA, dupa cum 
urmează: 

- 300 392 TETRA V+D air inter/ace; 
- 300 394 TETRA V+D conformance testing; 
- 300 395 TETRA Speech Codec; 

-300 396 TETRADMO. 
- Terminalele TETRA oferite vor fi certificate conform pet. La., l.b., 1 .c. 
2.2. Mediu 
Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici de mediu: 

Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 
- Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

- Umiditate: ETSIETS 300 019 
- Şocuri şi vibraţii: ETS I ETS 300 019 
- Protecţie la praf si apa: IP 54 
2.3. Configuraţie 
Terminalul mobil va fi in configuraţie "split" (panou de comanda remote + unitate radio). 
2.4. RF 
Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici RF: 
a Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 
b. Ecart duplex: 10 MHz 
c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 
d. Sensibilitate statica: -l 12 dBm 
e. Sensibilitate dinamica: -103 dBm / 
f Receptor Clasa A 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura


g. Putere Tx terminal 3 W 
2.5. Servicii si funcţionalităţi TETRA 
Servicii voce 
a apel de grup (GC) in T M O & D M O (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 
grupuri D M O pre-programate); 
b. Apel de urgenta; 
c. Apel individual (IC); 
d. Apel telefonic/w// duplex (PABX/PSTN). 
Servicii suplimentare 
a. TPI; 
b. CLIP; 
c. DGNA; 
d. Late entry; 
e. Apel Prioritar; 
f Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri in scanare); 
g. Ambience Listening. 
Servicii de date 
a SDS/SDS-TL; 
b. Mesaje Status 
c. IP PDS; 
d. Interfaţa PE I pentru conectarea la DTE externe ce suporta RS232. 

2.6. Mobilitate 
a Reselectie celula: tip 3 sau superior 
b. suporte pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate in terminal. 
2.7. Securitate 
a Autentificare. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format confonn 
recomandărilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate respectandu-se 
normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA M o U SFPG. 
b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie sa fie 
furnizate cu algoritmul TEA2. 
c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3. 
d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 
e. E2EE suportat prin upgrade software/hardware. 
2.8. Alte funcţionalităţi 
a. Tx inhibit 
2.9. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 
Display 
- Display cu minim 4x12 caractere alfanumerice 
- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc) 
- Operare prin meniuri intuitive; 
Tastatura 
- tastatura alfanumerica; 
- taste de navigare meniu; 
- buton/tasta pentru iniţiere apel de urgenta; 
- buton/tasta pentru selectare grup; 
- buton/tasta pentru volum; 
Agenda telefonica 
- Agenda telefonica (capacitate: minim 70); 
- Apelare facila (de ex: prin căutare in agenda telefonica, ultimele numere formate, etc) 

- posibilitate folosire accesorii audio; 
- interfaţa multifuncţionala pentru programare/transmisa de date. 



3. Receptor GPS integrat 
3.1. Terminalul mobil TETRA trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 
3.2. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18). 
3.3. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte transmiterea informaţiei de localizare 
simultan (din punctul de vedere al utilizatorului) cu folosirea serviciului TETRA Packet Data. 
3.4. Specificaţii pentru receptorul GPS integrat: 
Receptorul GPS integrat trebuie sa respecte următoarele specificaţii: 

sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 
sensibilitate: minim-152 dBm 

- precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 
max 10 m (probabilitate 95%) 

4. Accesorii şi kit de instalare 
Pentru fiecare terminal Vânzătorul trebuie sa furnizeze accesorii si kit de instalare. Acestea trebuie 
sa includă: 
- microfon standard cu PTT si suport de fixare; 
- difuzor cu cablu de conectare si suport de fixare; 
- cablu de alimentare prevăzut cu siguranţa si conectori corespunzători (min. 5m, adaptat la 
situaţiile practice); 
- cablu date (pentru conexiune cu un DTE); 
- suport de fixare in autovehicul pentru unitatea radio si panoul de comanda; 
- cablu de interconectare unitate radio — unitate de comanda; 
- antena auto ominidirectionala, banda 380...400 MHz, VSWR<1,5 in banda de interes, 
impedanta 50 ohms, prevăzuta cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); 
- converter de la 24Vcc Ia 12Vcc (daca tensiunea disponibila pe autospecialele o impune); 
- antena GPS activa (sunt acceptate inclusiv soluţiile cu antena GPS integrata pe acelaşi suport cu 
antena UHF) banda 1,5... 1,6GHz, VSWR<1,5 in banda de interes, impedanta 50 ohm, prevăzuta cu 
kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc). 
NOTA: Instalarea echipamentelor (terminalul radio si accesoriile), soluţia alimentare DC, traseele 
de cabluri RF si DC, soluţia de alimentare, vor fi stabilite/realizate pe baza unor soluţii date de 
producătorul autovehiculului 

5. Garanţia asigurata pentru echipamentele furnizate: 24 luni. 
6. Cantităţi echipamente si servicii. 

Nr.crt Denumire reper Cantitate 
0 1 2 

1. Terminal TETRA mobil cu algoritm de criptare TEA2 si receptor 
GPS integrat si suport ETS I LIP. Acest reper include 
următoarele sub-repere: 
- terminal mobil in configuraţie "split" (unitate de comanda 
+ unitate radio); 
- manual de utilizare in limba romana. 

1 cpl 

2. Set instalare, conform pet. 4 1 set/terminal TETRA 

3. Ansamblu software/hardware si documentaţie pentru 
programare terminalului mobil (inclusiv a receptorului GPS 
integrat). 

1 set 

SERVICII 
4. Programarea terminalelor. Pentru fiecare 

echipament livrat 



0 1 2 

5. Instalare terminalelor (soluţie producător). 
Nota: Instalarea se va face pe baza unei instalări prototip 
agreate intre Vânzător si Cumpărător. 

Pentru fiecare 
echipament livrat 

Abrevieri 
A L - Ambience Listening 
A R L - Automatic Resource Location 
A V L - Automatic Vehicle Location 
CLIP - Calling Line Identification Presentation 
DGNA - Dynamic Group Number Assignment 
D M O - Direct Mode Operation 
DTE - Data Terminal Equipment 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
GC - Group Call 
GPS - Global Positioning System 
IC - Individual Call 
IP - Internet Protocol 
I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie deirinfonnazione 
(laboratorul Ministerului Italian al Communicatiilor) 
LIP - Location Information Protocol 
M C C - Mobile Country Code 
M I R A - Ministerul Internelor si Reformei Administrative 
M N C - Mobile Network Code 
MoU - Memorandum of Understanding 
P A B X - Private Automatic Branch eXchange 
PC - Personal Computer 
PDS - Packet Data Services 
PE I - Peripheral Equipment Interface 
PIN - Personal Identification Number 
PTT-PushTo Talk 
PSTN - Public Switched Telephone Network 
PSU - Power Supply Unit 
RF - Radio Frequency 
Rx - Receive 
SDS - Short Data Services 
SFPG - Security and Fraud Prevention Group 
ST -Specificaţie Tehnica 
SwM I - Switching and Management Infrastructure 
TEA - Tetra Encryption Algorithm 
TETRA - Terrestrial Trunked Radio 
TL - Transport Layer 
T M O -Trunk Mode Operation 
TPI - Talking Party Identification 
Tx - Transmit 
URL - Uniform Resource Locator 
V + D - Voice + Data 
V S W R - Voltage Standing Wave Ratio 
WAP - Wireless Application Protocol 



A N E X A nr. 8 

L I S T A 
C U E C H I P A M E N T E D E P R O T E C Ţ I E P E R S O N A L Ă 

1 Aparat de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitivă (cu o butelie) 
având greutatea maximă de 14 kg (conform SR E N 137), conform anexa 
nr. 9 

Cpl. 5 

2 Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din: 
- butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima 

in stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă 
din: 
- butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima 

in stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Cpl. 5 * 

3 Casca p.s.i. cu vizor (greutate max. 1,5 kg) care să permită atât utilizarea 
măştilor de la aparatele de respirat cât şi a celor de protecţie contra 
rumului conform SR E N 443. 

Buc. 5 

4 Cizme de cauciuc scurte cu talpă cu inserţie metalică conform SR E N ISO 
20344. 

Per. 5 

5 Centură de siguranţă p.s.i. cu cârlig conform prevederilor STAS 5920-89 
şi STAS 3273-88 

Buc. 5 

6 Costum de protecţie pompieri conform SR E N 469+A1+AC, clasa 2, 
compus din: 
- jacheta având inscripţionat pe spate „POMPIERI", din bandă 

reflectorizantă; 
- pantaloni 

Cpl. 

5 

7 Mănuşi de protecţie conform SR E N 659+A1 Per. 5 

8 Mănuşi de piele conform SR E N 659+A1 Per. 5 

9 Bocanci din piele cu talpă cu inserţie şi bombeu metalic conform 
prevederilor SR E N ISO 20345 

Per. 5 

10 Costum de protecţie anticalorică pentru temperaturi de până la 250 u C şi 
pentru temperaturi de peste 250° C conform SR EN 1486 

Cpl. 1+1 

NOTĂ: 5 butelii cu aer comprimat vor avea suporţi pe autospecială 



ANEXA nr. 9 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
APARAT D E PROTECŢIE A RESP IRAŢIE I 

CU A E R COMPR IMAT 

1. DENUMIRE 
Aparat de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat. 

2. DESTINAŢIE 
Aparatul de respiraţie izolant, cu aer comprimat este destinat protejării personalului de intervenţie 
pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe 
toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. 

3. CERTIFICARE, AVIZARE 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de 
conformitate cu SR E N 137 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie 
obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică. 

4. ORGANIZAREA GENERALĂ 
4.1. Rezervorul de aer comprimat dintr-o butelie, cu capacitatea nominală de 6,8 1, cu robinet cu 
filet de conectare, executat conform SR E N 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 
bar) realizată din materiale compozite; 
4.2. Reductor de presiune, la care se conectează robinetul buteliei, care are o supapă de 
suprapresiune ce poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru 
următoarele: 

4.2.1. Ansamblu furtun cu manometru şi fluier. Manometrul trebuie să fie etalonat pornind 
de la 0 la valoarea de minim 350 bari, să permită purtătorului citirea cu exactitate de 10 bar, 
să aibă cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc, iar 
limita de siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie 
marcată în mod distinct (colorare cu roşu). Dispozitivul de avertizare sonora (fluierul) 
trebuie să intre în funcţiune la atingerea presiunii de siguranţă şi să fie amplasat în imediata 
apropiere a manometrului. 
4.2.2. Furtun de medie presiune pentru legătura cu supapa la cerere. Furtunul trebuie să fie 
echipat cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la 
reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune 
şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie sa permită 
folosirea în condiţii optime a aparatului). 

4.3. In cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) 
supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea 
ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va 
readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de 
exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani. 
4.4. Supapă la cerere de tipul cu suprapresiune, care să asigure o presiune pozitivă conform SR E N 
137. 
4.5. Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal 
(central). 
4.6. Supapa la cerere trebuie să poate să se cupleze/decupleze foarte rapid la mască. 
4.7. Mască facială cu următoarele caracteristici: 



4.7.2. Să aibă sistem de fixare cu minim 5 bride reglabile. 
4.7.3. Să aibă supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile). 
4.7.4. In cazul în care datorită soluţiei constructive măştii faciale (soluţie aleasă de 
producător) supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care Ia 
verificare s-a constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci 
furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare 
această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a 
acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani. 
4.7.5. Să aibă membrană fonică care să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii tară 
afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestui sistem. 
4.7.6. Să aibă sistem de inspiraţie care sa permită dezaburirea vizorului în 
funcţionare. 
4.7.7. Să fie dotată cu suport integrat pentru rama ochelarilor. 

4.8. Placă dorsală cu următoarele caracteristici: 
4.8.1. Să asigure fixarea buteliei cu aer comprimat şi a reductorului depresiune cu celelalte 
componente (furtunuri). 
4.8.2. Să aibă prevăzute şoldiere, contra mişcărilor laterale. 

4.9. Harnaşamentul trebuie: 
4.9.1. Să asigure fixarea ergonomică a aparatului 
4.9.2. Are următoarea componenţă: 

4.9.2.1.Chingi cu perne de umăr (perne confecţionate din materiale ignifuge ex.: 
piele, materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.2.Centură cu pernă dorsală (perna confecţionată din materiale ignifuge ex.; 
piele, materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.3.Elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) vizibile în locuri 
întunecoase. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Caracteristici constructive 

5.1.1. Masa complet echipat cu o butelie de aer încărcată la presiune nominală: max. 14 kg.; 
5.1.2. Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu trebuie să producă 
iritaţii sau îmbolnăviri conform SR E N 136:2002/AC 2004; 
5.1.3. Aparatul va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplhnentar de aer 
pentru situaţii extreme. 

5.2. Caracteristici funcţionale: 
5.2.1. Condiţii de mediu pentru funcţionare normală de temperatură:- 30°+- + 60°; 
5.2.2. Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: minim 300 1/min; 
5.2.3. Dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să înceapă să funcţioneze la o presiune de 
55±5 bari. 

5.3. Alte condiţii 
5.3.1. Presiunea nominală de încărcare a buteliei va fi de 300 bai* iar capacitatea de 6,8 
l/butelie; 
5.3.2. Buteliile vor fi inscripţionate conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 
5.3.3. Sistemul de cuplare rapid (montat pe furtunurile de medie presiune, cel care face 
legătura cu masca şi cel pentru alimentarea unui alt consumator) trebuie să fie etanş faţă de 
atmonsferă la o presiune maximă de lucru de 15 bar, atât în poziţie cuplată cât şi necuplată; 

6. CERINŢE FINALE 
6.1. Termenul de garanţie al aparatelor să fie minim trei ani; 
6.2 Documentaţia tehnică şi materialele de însoţire a fiecărui produs vor fi următoarele: 

6.2.1. Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
6.2.2. Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
6.2.3. Nomenclatorul pieselor de schimb cu codui"Şkj aferente; 



6.2.4. 
6.2.5. 
6.2.6. 

Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie; 
Certificat de garanţie; 
Declaraţie de conformitate. 

i 



ANEXA nr. 10 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

TERM INALE TETRA PORTAB ILE 

1. Certificarea terminalelor pentru infrastructura platformei naţionale TETRA şi 

suport AIM 

Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructură TETRA MOTOROLA (Dimetra IP ver. 6.1); 

ocazional, terminalele vor migra din infrastructura Dimetra IP sub acoperirea altei infrastructuri 

TETRA (EADS TETRA). 

Avan în vedere cele de mai sus, terminalele TETRA: 

a. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură MOTOROLA TETRA 

(D IMETRA IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să 

furnizeze paginile relevante ale certificatului emis de I SCOM şi să precizeze link-ul (URL) către 

certificatul I SCOM publicat pe website-ul TETRA Association (ex TETRA MoU). 

b. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură EADS TETRA (NTS 4.5 sau 

următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze prima pagină a 

certificatului emis de I SCOM şi să precizeze Unk-ul (URL) către certificatul I SCOM publicat pe 

website-ul TETRA Association. 

c. Trebuie să fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate în România 

(S.T.S.). Procedura este publicată pe website-ul S.T.S., URL: 

www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul 

câştigător (Contractantul) va prezenta certificatul emis de S.T.S. 

d. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal. 

e. Trebuie să suporte A I M (Air Interface Migration signalling), conform ETS I 300 392-2, clauzele 

15 şi 16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association). 

înainte de semnarea contractului, Ofertantul câştigător trebuie să demonstreze practic această 

funcţionalitate. Funcţionalitatea va fi demonstrată prin teste organizate de Ofertantul câştigător, cu 

echipamente (exemplu: platforme de test TETRA ce suportă A IM) puse la dispoziţie (pe perioada 

testelor) de acesta. Toate cheltuielile aferente testelor sunt suportate de Ofertantul câştigător. 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf


2. Standardizare şi certificare 

2.1. Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETS I TETRA relevante, incluzând: 

a. 300 392 TETRA V+D air interface; 

b. 300 394 TETRA V + D conformance testing\ 

c. 300 395 TETRA speech codec; 

d. 300 396 TETRA DMO. 

2.2. Terminalele TETRA oferite trebuie să fie certificate conform cerinţelor de la pct. 1. 

3. Mediu 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

a. Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 

b. Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

c. Umiditate: ETS I ETS 300 019 

d. Şocuri şi vibraţii: ETS I ETS 300 019 

e. Protecţie la praf şi apă: IP 54 

4.RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

a. Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 

b. Ecart duplex: 10 MHz 

c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 

d. Sensibilitate statică: -l 12 dBm 

e. Sensibilitate dinamică: -103 dBm 

f. Receptor Clasa A 

g. Putere Tx: 1 W 

5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 

Terminalele TETRA oferite trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 

5.1. Servicii voce 

a. apel de grup (GC) în T M O & D M O (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 grupuri 

D M O pre-programate); 

b. Apel de urgenţă; 

c. Apel individual (IC); 

d. Apel telefonic fiill duplex (PABX/PSTN). 



5.2. Servicii suplimentare 

a. TPI; 

b. CLIP; 

c. DGNA; 

d. Late entry; 

e. Apel Prioritar; 

f. Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare); 

5.3. Servicii de date 

a. SDS/SDS-TL; 

b. Mesaje Status; 

c. IP PDS; 

d. Interfaţă PEI pentru conectarea la DTE (echipamente de tip "terminal de date") externe ce 

suportă RS232. 

5.4. Mobilitate 

a. Terminalele trebuie să suporte cell reselection: iniţial cell selection, undeclared cell reselection, 

unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform standardului 

ETS I TETRA 300 392-2). 

b. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal. 

c. Trebuie să suporte A IM. 

5.5. Securitate 

a. Autentificare. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într-un format conform 

recomandărilor TETRA Association. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se 

normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA Association SFPG. 

b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie 

furnizate cu algoritmul TEA2. 

c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 

5.6. Alte funcţionalităţi 

a. Tx inhibit 

6. Specificaţii mecanice 

a. Dimensiuni (HxWxD): 

b. Masă: 

< 150x60x40 mm (cu baterie standard) 

< 290 g (cu baterie standard) 



7. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 

a. Display 

- Display color de înalta rezoluţie: minim 128x128 pixels, minim 32k culori, suportând afişarea de 

poze; 

- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de exemplu: TMO, DMO, Tx inhibit etc.) 

- Operare prin meniuri intuitive; 

b. Tastatură 

- tastatură alfanumerică; 

- taste de navigare meniu; 

- buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

- buton/tastă pentru selectare grup; 

- buton/tastă pentru volum; 

- blocare tastatură; 

c. Agendă telefonică 

- Agendă telefonică (capacitate: minim 70 intrări); 

- Apelare facilă (de exemplu: prin căutare în agenda telefonică, ultimele numere formate etc.) 

d. Audio & interfaţă de programare/transmisii de date 

- amplificator audio şi difuzor; 

- mod audio: difuzor/discret (loud/discrete); 

- posibilitate folosire accesorii audio; 

- interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 

9. Accesorii 

Pentru fiecare terminal trebuie furnizate următoarele accesorii: 

- handsfree constând în: microfon cu buton PTT (prevăzut cu clemă pentru prindere la rever) şi 

cască (care se introduce în ureche) prevăzută cu cablu spiralat; 

- clemă pentru fixarea terminalului portabil la centură; 

- încărcător călătorie; 

- încărcător autovehicul. 

Pentru 20% din terminale se va furniza cablu de date RS232/USB. 

8. Baterie 

a. Tip baterie: 

b. Autonomie pentru modul 5/5/90 (Tx/Rx/Standby): > 16 ore 

Litiu-Ion sau Litiu Polimer 



10. Pentru fiecare terminal trebuie furnizat manual de utilizare în limba română. 

11. Programarea terminalelor 

11.1. Programarea terminalelor trebuie să se poată efectua utilizând un PC compatibil I B M prevăzut 

cu port RS232/USB şi sistem de operare Windows sau echivalent. 

11.2. Vânzătorul trebuie să furnizeze software-ul de programare şi 4 interfeţe pentru programarea 

terminalelor. 

11.3. Vânzătorul trebuie să instruiască personalul Cumpărătorului pentru programarea terminalelor; 

instruirea va fi inclusiv practică. 

12. Receptor GPS integrat 

12.1. Temiinalul TETRA portabil trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 

12.2. Terminalul TETRA portabil cu receptor GPS trebuie sa suporte ETS I Location Information 

Protocol-LIP (TS 100-392-18). 

12.3. Receptorul GPS integrat: 

Terminalele trebuie prezăzute cu receptor GPS integrat conform cu următoarele specificaţii: 

a. sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 

b. sensibilitate: minim -152 dBm 

c. precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

max 10 m (probabilitate 95%) 

d. antenă GPS activă, integrată în antena TETRA. 

13. Garanţie asigurată pentru terminale: 2 ani. 

Acronime 

A I M - Air Interface Migration signalling 

ARL/AVL - Automatic Resource/Vehicle Location 

CLIP - Calling Line Identification Presentation 

D M O - Direct Mode Operation 

D G N A - Dynamic Group Number Assignment 

DTE - Data Terminal Equipment 

ETS I - European Telecommunications Standards Institut 

GC - Group Call (apel de grup) 

GPS - Global Positioning System 

IC-Individual Call 

IP - Internet Protocol 



I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicaziorri e delle Tecnologie deirinforrnazione 

(Laboratorul Ministerului Italian pentru Communicaţii şi Tehnologia Informaţiei) 

LIP - Location Information Protocol 

M N C - Mobile Network Code 

M C C - Mobile Country Code 

PABX - Private Automatic Branch eXchange 

PC - Personal Computer 

PDS - Packet Data Services 

PEI - Peripheral Equipment Interface 

PIN - Personal Identification Number 

PPC - Pocket PC 

PTT-PushTo Talk 

PSTN - Public Switched Telephone Network 

RF - Radio Frequency 

SFPG - Security and Fraud Prevention Group 

SDS - Short Data Services 

SwMI - Switchiiig and Management Infrastructure 

TEA - TETRA Encryption Algorithm 

TETRA - TErrestrial Trunked RAdio 

TFT - Thin Film Transistor 

TL - Transport Layer 

T M O -Trunk Mode Operation 

TPI - Talking Party Identification 

Tx-Transmit 

V+D - Voice + Data 

V O X - Voice Operated 

WAP - Wireless Application Protocol 



-SPECIFICAŢIE TEHNICĂ-

A U T O S P E C I A L Ă C O M P L E X Ă D E I N T E R V E N Ţ I E , D E S C A R C E R A R E Ş I 
A C O R D A R E A A S I S T E N T E I M E D I C A L E D E U R G E N T Ă - F R A P 

1. D E S T I N A Ţ I E 
1.1. Autospeciala este destinată intervenţiei la stingerea incendiilor în mediu urban, punându-se 

accentul pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenţie şi utilizarea apei cu 
randament de stingere ridicat în spaţii închise, la misiuni de descarcerare şi pentru acordarea primului ajutor 
calificat. 

Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din alte surse) sau în 
cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite, dar concepute pentru lucru cu apă şi spumă. 

2. O M O L O G A R E , A V I Z A R E 
2.1. Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 

conformitate pentru autospecială emisă în baza prevederilor H.G. nr. 1029/2008 privind stabilirea condiţiilor 
pentru introducerea pe piaţă a maşinilor (conform standardelor annonizate cu Directiva Europeană 
2006/42/CE: SR E N 1846-2:2010 - Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. 
Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe, SR EN1846-3 + A l :2009 - Autospeciale de stingere a 
incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă). De 
asemenea autospeciala va avea aplicat marcajul CE. 

2.2. Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declaraţia CE de 
conformitate pentru agregatul de pompare, emisă în baza prevederilor H.G. nr. 1029/2008 privind stabilirea 
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor (conform standardelor armonizate cu Directiva 
Europeană 2006/42/CE: SR E N 1028-1+A1:2008 - Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu 
dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Condiţii generale şi de securitate, SR 
E N 1028-2+Al:2008 - Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în 
incendiu. Partea 2: Verificarea condiţiilor generale şi de securitate). De asemenea agregatul de pompare va 
avea aplicat marcajul CE. 

3 . A S I G U R A R E A C A L I T Ă Ţ I I 
3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu 

(notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în cazul în care este 
diferit de producătorul autospecialei) şi cel al agregatului de pompare (în cazul în care este diferit de 
producătorul autospecialei sau al autoşasiului) care intră în dotarea autospecialei au implementate sisteme 
de asigurare a calităţii conform standardului SR E N ISO 9001/2001 sau echivalent. 

4. O R G A N I Z A R E G E N E R A L A , C O M P O N E N Ţ A 
4.1. Autospecială: 

4.1.1. Categoria de folosinţă: autospecială (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
4.1.2. Categoria autovehiculului: N2 sau N3 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu). 

4.2. Autoşasiu: 
4.2.1. Formula de tracţiune: 4x4; 
4.2.2. Cabină rabatabilă cu patru uşi: 1+ 5 locuri. 
4.2.3 Instalaţia electrică prevăzută cu prize pentru conectare la consumatori externi: 

4.2.3.1.Tensiune de alimentare 24 V; 
4.2.3.2. Instalaţie electrică suplimentară interconectabilă cu instalaţia autoşasiului pentru 
iluminarea compartimentului accesorii şi a panoului de comandă. Instalaţia electrică a 
suprastructurii va fi independentă de in; Astfel 



autospeciala va avea trei instalaţii electrice independente, astfel: instalaţia electrică a 
autoşasiului, instalaţia electrică pentru sistemul de avertizare optică şi acustică şi de 
transmisiuni, instalaţia electrică pentru sistemul de stingere a autospecialei (comanda şi 
controlul parametrilor de funcţionare al pompei de înaltă şi joasă presiune). 
4.2.3.3. Radiotelefon mobil TETRA protejat împotriva scurtcircuitelor şi a 
supratensiunii şi prevăzut cu filtru de deparazitare prin intermediul unui 
convertor c.c.+ c.c. de la 24V c.c. la 12V c.c. 

4.2.4. Instalaţie de avertizare acustică şi optică 
4.2.5. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi. 

4.3. Compartimentul instalaţii speciale: 
4.3.1 .Instalaţie pentru intervenţie la stingere: 

4.3.1.1.Instalaţie de lucru cu apă şi spumă compusă din: 
4.3.1.1.1.Rezervor apă; 
4.3.1.1.2.Rezervor spumant; 
4.3.1.1.3.Agregat pompare cu sistem automat de amorsare încorporat; 
4.3.1.1.4.Conducte de aspiraţie, legătură şi refulare. 

4.3.1.2.Instalaţie de amestecare apă spumant. 
4.3.2. Instalaţie de comandă: Panou de comandă amplasat în partea din spate a autospecialei 
4.3.3. Compartimente accesorii specifice. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1. Autospecială: 

5.1.1. Categoria de folosinţă: autospecială (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
5.1.2. Categoria autovehiculului: N2 sauN3 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
5.1.3. Masa totală operaţională, complet echipată (cu echipaj şi toate plinurile făcute): max. 13.000 
kg (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu); 
5.1.4. Dimensiuni de gabarit în conformitate cu OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completăile ulterioare; 
5.1.5. Putere specifică: minim 20 CP/t; 

5.2. Autoşasiu: 
5.2.1. Formula de tracţiune 4 x 4 ; 
5.2.2. Cabină rabatabilă cu patru uşi:l+5 locuri. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de 
siguranţă conform prevederilor legale; 
5.2.3. Motor: 

5.2.3.1 .Tipul de combustibil: motorină; 
5.2,3.2.Nivel de poluare: conform reglementărilor U.E. în vigoare la data livrării 
autospecialelor 

5.2.4.Cutie de viteze: mecanică, echipată cu priză de putere pentru acţionarea agregatului de 
pompare. Funcţie de soluţia tehnică adoptată priza de putere poate fi conectată pe altă componentă a 
transmisiei; 
5.2.5.Suspensie corespunzătoare categoriei de autovehicul -N2 sau N3; 
5.2.6.Instalaţie frânare: servo asistată, ABS(anti-lock braking system)- sistem antiblocare roţi la 
frânare; 
5.2.7.Punţi: 

5.2.8.1.Faţă: directoare, motoare; 
5.2.8.2.Spate: motoare 

5.2.8. Direcţie: servo asistată. 
5.2.9. Dotări: 

- instalaţie de aer condiţionat cabină; 
- oglinzi laterale exterioare reglabile electrice şi încălzite; 
- geamuri electrice faţă; 
- volan reglabil; 
- închidere centralizată cu telecomandă; A S 
- parasolar; t |\\ f\ • \ 
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- airbag pentru şofer şi însoţitor. 
5.3. Compartiment instalaţii speciale: 

5.3.1. Instalaţia pentru intervenţie la stingere: 
5.3.1.1. Agregat de pompare amplasat în partea din spate, cu două trepte de presiune, 
cu dispozitiv automat de amorsare (o treaptă pentru presiune normală 0 -M6 bar şi a 
doua treaptă pentru presiune înaltă 35 -s- 40 bar). Amorsarea trebuie să se realizeze în 
maxim 60 secunde, la o înălţime de aspiraţie de 7,5 m pe o intrare de 4" (tip A). 
Agregatul de pompare trebuie să asigure atât refularea apei la joasă şi înaltă presiune 
cât şi a soluţiei spumante, având un sistem de proporţionare a spumei, care să asigure 
un raport de amestecare de 3 % sau 6% constant, indiferent de debitul şi presiunea 
apei, pe două ieşiri tip B. De asemenea instalaţia specială trebuie să permită atât 
alimentarea rezervorului de apă dintr-o sursă sub presiune (hidrant) pe o intrare tip B, 
cât şi din surse iară presiune (conducta de legătură între pompă şi rezervorul de apă, 
în cazul alimentării rezervorului din surse tară presiune, trebuie să fie de tip B). în 
agregatul de pompare se va monta un sistem de preîncălzire, cu rolul de a evita 
fenomenul de îngheţ. 
Performanţele de refulare pompă: debit 2000 + 2500 1/min la 8 - 10 bar şi 200 -250 
1/min la 3 5 - 4 0 bar. 
5.3.1.2. Conducte de aspiraţie (una de tip A, pentru surse naturale de apă, o intrare tip 
B pentru surse de apă sub presiune), conducte de legătură, conducte de refulare apă la 
joasă presiune (2 refulări tip B), furtunuri de înaltă presiune înfăşurate pe doi tamburi 
(pe fiecare tambur vor fi trei segmente de furtun de înaltă presiune cu lungimile: unul 
de 30 m şi două segmente a câte 15 m, legătura celor trei segmente se va realiza cu 
ajutorul unor cuple rapide) cu dispozitive de refulare apă la presiuni înalte (2 pistoale 
de refulare+ 2 pistoale de refulare de rezervă). Manevrarea tamburilor se va face 
manual. 
5.3.1.3. Rezervor apă amplasat între cabină şi agregatul de pompare şi echipat cu 
preaplin şi capac de vizitare (asigurând accesul unei persoane în interiorul lui), cu 
posibilitate de transport apă potabilă: 

5.3.1.3.1. Tip material: oţel inox; 
5.3.1.3.2. Capacitate: 2000 ± 200 1. 

5.3.1.4. Rezervor spumant: 
5.3.1.4.1. Tip material: polipropilenă; 
5.3.1.4.2. Capacitate: 120 ± 101. 

5.3.2.1. Suprastructura confecţionată din aliaje de aluminiu; scheletul din 
aliaj de aluminiu cu elemente de asamblare demontabile din acelaşi material 
acoperit cu tablă din aliaj de aluminiu aplicată prin lipire; suporţii de fixare, 
rafturile, sertarele, panourile culisabile (dacă este cazul), etc. pe care sunt 
poziţionate accesoriile să fie confecţionate din aliaj de aluminiu şi acoperite cu 
tablă din aliaj de aluminiu, 
5.3.2.2. Amplasare: în părţile laterale închise cu jaluzele din aluminiu, echipate cu 
rafturi (să se asigure posibilitatea de reamplasare ulterioară, în exploatare, a râturilor 
la diferite cote în funcţie de dotarea cu echipamente specifice), sertare, suporţi de 
fixare, lămpi de iluminat etc. şi în cabina echipajului. 
5.3.2.3. Accesoriile vor fi astfel amplasate încât să se asigure acces de la sol fară a fi 
nevoie ca personalul să urce în interiorul suprastructurii pentru a avea acces la diferite 
accesorii; 
5.3.2.4. Pentru accesoriile dispuse la partea superioară se vor monta, la baza 
suprastructurii, trape de acces (rabatabile/culisabile). Aceste trape de acces, amplasate 
pe lateralele autovehiculului, să semnalizeze acustic conducătorul auto la punerea în 
mişcare a autovehiculului cînd ele sifiat în poziţie de lucru, pentru a preveni acroşarea 
în trafic a altor autovehicule. \\ 

5.3.2. Compartimente accesorii specifice: 



5.3.2.5.Pe acoperişul suprastructurii vor fi fixate tuburile de absorbţie, scara de 
fereastră şi scara culisabilă confecţionate din aliaje uşoare, precum şi cangea cu coadă 
şi prelungitor(amplasarea acestora, să nu depăşească gabaritul vehiculului). 
Acoperişul suprastructurii, cu accesoriile montate, trebuie să reziste la greutatea a 
două persoane. Rezervorul trebuie să fie fixat astfel încât să permită 
demontarea/montarea, fără a fi necesar să se demonteze şi alte suprastructuri montate 
pe şasiu. 

5.3.2.6. Cabina autospecialei va fi dotată cu 6 aparate de respirat cu aer comprimat 
montate pe suporţi precum şi cu 6 butelii de rezervă pentru aceste aparate; 
5.3.2.7. în părţile laterale ale autospecialei vor fi amplasate Setul de descarcerare şi 
Echipamentul medical. 

5.3.3. Instalaţie de comandă: 
5.3.3.l.Amplasare: central spate : panou de comandă dotat cu dispozitiv de control a 
turaţiei motorului, contact general pornire-oprire motor şi aparate care să furnizeze 
informaţii privind: presiunea de lucru a pompei pe etajul de joasă/înaltă presiune, 
depresiunea necesară amorsării instalaţiei de stingere, turaţia pompei de refulare a apei, 
turaţia motorului, presiunea uleiului din motor şi temperatura lichidului de răcire a 
motorului. 
5.3.3.2.Poziţia de lucru: accesibilă servantului. 

5.3.4.Instalaţie de iluminare portabilă: 
5.3.4.1. Proiector portabil 24 V; 
5.3.4.2. Trepied proiector; 
5.3.4.3. Bobină cu cablu de 50 m lungime. 

5.4. Echipamente de semnalizare acustico - optică şi de comunicaţii radio: 
5.4.1. Rampă de semnalizare acustico - optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare roşie pe 
cabină echipată/echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de 
avertizare acustică: 

5.4.1.1. Rampă modulară compusă din următoarele: 
5.4.1.1.1. Două module laterale, cu girofar sau lampă blitz aşezate în stânga şi 
în dreapta modulului acustic care este poziţionat central; 
5.4.1.1.2. Modulele laterale vor fi amândouă de culoare roşie şi vor fi 
încastrate în gabaritul cabinei la partea superioară; 
5.4.1.1.3. Modulul acustic trebuie să fie echipat cu unul sau mai multe 
difuzoare; 
5.4.1.1.4. Generatorul de semnal acustic cu tonalităţi diferite: putere - minim 
60 W; 
5.4.1.1.5. Amplificare maximă (de vârf): 100W; 
5.4.1.1.6. Presiune sonoră: max, 130 dB (A) la 1 m şi 120 dB (A) la 3,5 m; 
5.4.1.1.7. Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii 
mesajelor vocale prin microfon; 
5.4.1.1.8. Cutie de comandă pentru rampă acustico - optică, montată în bord. 

5.4.2. Două lămpi de culoare roşie încastrate la partea superioară a suprastructurii stânga-dreapta. 
autospecialei echipat/echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale, care se va 
comanda prin aceeaşi cutie de comandă de la bord. 
5.4.3. Lămpi de iluminare a părţilor laterale ale suprastructurii pentru a asigura vizibilitatea în zona 
de lucru a fiecărui compartiment. 
5.4.4. Sistem de semnalizare optică tip "flash", de culoare roşie, montat la partea din faţă a cabinei. 
5.4.5.Radiotelefon mobil TETRA cu antenă montată pe pavilionul autospecialei. 
Specificaţiile tehnice ale radiotelefonului mobil TETRA sunt prezentate în "Anexa nr.3". 
5.4.6. Echipamentul de comunicaţii trebuie să conţină: 

a) panoul de siguranţe pentru toate echipamentele inclusiv pentru cele de 
avertizare, să fie amplasat în imediata vecinătate a bateriei de acumulatori ce alimentează 
echipamentele; 



b) prize bipolare 12V de alimentare a echipamentelor de comunicaţii, inclusiv conductorii 
electrici, să suporte un curent de 20A şi să fie livrate cu conectori pereche; 

c) prizele bipolare pentru alimentarea componentelor instalate de furnizor se vor instala în 
locuri accesibile, iar cea pentru echipamentul suplimentar în cabină; 

d) prizele bipolare vor fi izolate corespunzător. 
e) antenă în banda 380 - 400 MHz cu câştig 0 dB, impedanta 50 ohm, instalată pe cabină cu 

cablu de antenă amplasat în interiorul acesteia cu conector TNC; 
f) locaş de instalare tip radio caseto fon auto amplasat în bord. 

5.4.7. Terminale TETRA portabile de comunicaţii pentru fiecare membru al echipajului (6 

5.4.8. Specificaţia tehnică a teminalelor menţionate la pct. 5.4.7. este prezentată în "Anexa nr. 7". 
5.5. Accesoriile specifice pentru stingerea incendiilor, echipamentul de protecţie şi setul de descarcerare 
care vor echipa autospeciala sunt prezentate în "Anexa nr. 1". 
5.6. Lista materialelor specifice care echipează autoşasiul este prezentată în "Anexa nr. 2". 
5.7. Autospeciala va fi inscripţionată pe părţile laterale şi partea frontală cu inscripţia „POMPIERI". De 
asemenea pe părţile laterale autospeciala va fi inscripţionată cu sigla „112". Dimensiunile literelor şi 
cifrelor se vor alege proporţional cu spaţiul avut la dispoziţie. Culoarea inscripţionării va fi albă 
reflectorizant - fluorescentă. 
5.8. Echipamentul medical care va echipa autospeciala este prezentat în "Anexa nr.4". 
5.9. Culoarea autospecialei va fi roşie RAL-3000. Autospecialele vor fi echipate cu plăci şi benzi 
reflectorizante conform R.A.R., după consultarea cu Autoritatea Contractantă. 

Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta specificaţie tehnică. 

1. Racordurile (STAS 5770 - 75, STAS 701 - 74, STAS 702 - 74, STAS 703 - 73, STAS 705 
- 74), reducţiile (STAS 704 - 74), distribuitoarele (STAS 2070 - 83), furtunurile de absorbţie (STAS 1640 
- 87), furtunurile de refulare tip B şi C (SR 2164), amestecătorul de linie (STAS 5262 - 83), sorb cu sită 
(STAS 1358 - 88), hidrant portativ tip I I B cu robinete (STAS 697 - 82), coarda de salvare (STAS 9932-
85) şi scările manuale de pompieri de fereastră şi culisabile (SR E N 1147), sau conform unor standarde 
echivalente (dar produsele respective trebuie să fie compatibile cu cele prevăzute în standardele enumerate 
mai sus) şi se vor prezenta certificate de conformitate, după caz, şi buletine de încercări emise de 
organismele abilitate, precum si declaraţii de conformitate; 

2. Pentru furtunurile de absorbţie se va prezenta doar declaraţie de conformitate cu STAS 1640 
- 87 pe propria răspundere a producătorului (acest STAS 1640 - 87 este anulat şi nu a fost înlocuit cu un 
altul până Ia această data şi în consecinţă el este menţionat numai pentru a da o indicaţie producătorilor 
despre caracteristici tehnico - dimensionale ale acestor furtunuri). 

complete); 

N O T Ă : 



ANEXA nr. 1 

Nr. 
Denumire U.M. Nr. 

crt. Denumire U.M. 
buc. 

0 1 2 3 
ACCESORII P.S.I CARE FAC PARTE INTEGRANTA DIN INSTALAŢIA 

SPECIFICĂ A AUTOSPECIALEI (FIXE) 
1 Furtunuri de înaltă presiune prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă cu 

lungimea de 60 m formate din trei segmente de furtun de înaltă presiune, din 
care un segment de 30 m şi două segmente a câte 15 m, legătura celor trei 
segmente se va realiza cu ajutorul unor cuple rapide. 

Cpl.. 2 

2 Dispozitive de refulare de înaltă presiune. Buc. 4 
3 Amestecător de linie cu racord fix şi racord înfundat tip B (dacă este cazul). Buc. 2 
4 Racord de absorbţie de 4" (tip A), montat/montaţi la absorbţie, în cazul 

Buc. 1 
alimentării cu apă a autospecialei de la diferite surse 

Buc. 1 

5 Racord înfundate de 4" (tip A). Buc. 1 
6 Racord fix tip B (montat la refularea pe etajul de joasă presiune şi la alimentare 

cu apă a rezervorului autospecialei de ia surse sub presiune). 
Buc. 3 

7 Racord înfundat tip B. Buc. 3 
8 Racord fix tip C (montat la refularea pe etajul de joasă presiune). Buc. 2 
9 Racord înfundat tip C. Buc. 2 

ACCESORII P.S.I. CARE INTRA IN DOTAREA AUTOSPECIALEI FARA A FACE PARTE 
INTEGRANTĂ DIN INSTALAŢIA SPECIFICĂ A AUTOSPECIALEI (NU SUNT MONTATE PE 

AUTOSPECIALĂ) 
1 Aparat de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitivă (cu o butelie) având 

greutatea maximă de 14 kg (conform SR E N 137: 2007), conform anexa nr. 5 
Cpl. 6 

2 Butelie cu aer comprimat confecţionată din material compozit compusă din: 
- butelie de 6,8 1 la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea maxima in 

stare descărcata de max.4,5 Kg; 
robinet cu filet. 

Cpl. 6 * 

3 Bobină cu cablu (cu lungimea de 50 m sau două de 25 m) pentru proiector p.s.i. 
care se compune din: 
- tambur; 

cablu pentru alimentarea cu curent a proiectorului; 
- priza cu ştecher. 

Cpl. 1 

4 Cange cu coada de 2,5 m şi cu prelungitor de 2,5 m. Buc. 1 
5 Cheie hidrant. Buc. 1 
6 Cheie cofret. Buc. 1 
7 Cheie racorduri A, B, C. Buc. 4 
8 Coarda de salvare: tip A2 conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 2 
9 Cordiţa de legat furtunuri: tip C conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 4 
10 Cordiţă susţinere sorb tip B conform prevederilor STAS 9932-85 Buc. 1/2 
11 Coş sorb. Buc. 1 
12 Cot pentru furtun. Buc. 2 
13 Distribuitor B-CBC. Buc. 2 
14 Ejector ape mici. Buc. 1 
15 Feşi pentru furtun refulare tip B. Buc. 2 
16 Feşi pentru furtun refulare tip C. Buc. 2 
17 Furtun refulare tip B, (conform prevederilor SR 2liŞ£) cu racorduri tip B ^ rrrt. \ 100 

ATM G r 

L I S T A 
accesoriilor p.s.i., de descarcerare şi a echipamentului de protecţie ce 

intră în dotarea "Autospecialei complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale 
de urgenţă- FRAP" 



Nr. 
crt. 

Denumire U.M. 
Nr. 
buc. 

0 1 2 3 
18 Furtun refulare tip C, (conform prevederilor SR 2164) cu racorduri tip C 

(diametrul interior al furtunului fiind de 53 ± 0,5 mm) 
ml. 200 

19 Geanta pentru chei şi feşe. Buc. 2 

20 Hidrant portativ B tip I I cu robinete. Buc. 1 
21 Lampa electrică portabilă pentru iluminat, cu acumulator reîncărcabil şi sistem 

de încărcare 24 V / 220 V (cu autonomie de funcţionare de minim 2 ore). 
Buc. 4 

22 Mufa chei hidrant. Buc. 1 
23 Prelată antiincendiu (2 x 2 m ) conform prevederilor SR E N 1869 Buc. 1 
24 Proiector p.s.i. Buc. 1 
25 Punţi trecere peste furtun. Buc. 2 
26 Rangă oţel. Buc. 1 
27 Reducţie racord B-C. Buc. 2 
28 Sac protecţie corzi şi cordiţe. Buc. 5 
29 Sac protecţie prelată antiincendiu ( 2 x2 m 2). Buc. 1 
30 Scară culisabilă din aluminiu cu lungime în stare extinsă cuprinsă între 10500 

şi 11000 mm, iar strânsă de maxim 5000 mm., conform SR E N 1147- scări de 
salvare. 

Buc. 1 

31 Scară de fereastră din aluminiu cu lungime maximă de 5000 mm. conform SR 
E N 1147 - scări de salvare. 

Buc. 1 

32 Sorb cu sită. Buc. 1 
33 Stingător cu pulbere tip P-6. Buc. 2 
34 Toc topor târnăcop. Buc. 2 
35 Toc toporaş. Buc. 2 
36 Topor târnăcop. Buc. 2 
37 Toporaş. Buc. 2 
38 Trepied proiector p.s.i. Buc. 1 
39 Tub absorbţie tip A (lungimea de 2,25 m) cu racorduri. Buc. 5 
40 Ţeava generatoare de spumă grea 5000 1/min. Buc. 2 
41 Ţeava universală de refulare apă tip B. Buc. 2 
42 Ţeava universală de refulare apă tip TURAP sau similar. Buc. 4 
43 Pompă electrică (24V/220V) pentru alimentarea rezervorului de spumant Cpl. 1 
44 Motoferăstrău (anexa nr.8) Cpl. 1 

V 

• NOTA: 6 butelii cu aer comprimat vor avea suporţi pe autospecială 

Nr. 
crt. 
0 

Denumire 

1 
ECHIPAMENT DE PROTECŢIE 

U.M. 

Centură de siguranţă p.s.i. cu cârlig conform prevederilor STAS 5920-89 şi 
STAS 3273-88 

Buc. 

Nr. 
buc. 

Casca p.s.i. cu vizor (greutate max. 1,5 kg) care să permită atât utilizarea 
măştilor de la aparatele de respirat cât şi a celor de protecţie contra fumului Buc. 
conform SREN443 .  
Cizme de cauciuc scurte cu talpă cu inserţie metalică conform SR E N ISO Per. 
20344/A1 



Nr. 
crt. 

Denumire U.M. 
Nr. 
buc. 

0 1 2 3 
4 Costum de protecţie pompieri conform SR E N 469/A1, clasa 2, compus din: 

- jacheta având inscripţionat pe spate „POMPIERI", din bandă 
reflectorizantă; 

- pantaloni 

Cpl. 6 

5 Mănuşi de protecţie conform SR E N 659+A1/AC Per. 6 
6 Mănuşi de piele conform SR EN 659+A1/AC Per. 6 
7 Bocanci din piele cu talpă cu inserţie şi bombeu metalic conform prevederilor 

SRENISO20345/A1 
Per. 6 

8 Costum de protecţie anticalorică pentru temperaturi de până la 250 u C şi pentru 
temperaturi de peste 250° C conform SR E N 1486 

Cpl. 1+1 

SET DE DESCARCERARE(conform SR EN 13204) conform anexa nr. 6 
1 Grup de pompare: Buc. 1 
2 Depărtator; Buc. 1 
3 Accesorii pentru depărtator, in cutie de stocare si transport Cpl. 1 
4 Foarfecă hidraulica Buc. 1 
5 Cilindru hidraulic Buc. 1 
6 Cilindru hidraulic Buc. 1 
7 Accesorii pentru cilindru hidraulic, in cutie de transport Cpl. 1 
8 Suport colţar Buc. 1 
9 Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m) Buc. 1 
10 Pompa de mana: Buc. 1 
11 Furtunuri pentru pompa de mana (lungimea de 5 m) Set 1 
12 Tăietor de pedale Cpl. 1 
13 Sistem de protecţie pentru airbag Cpl. 1 
14 Sistem de protecţie pentru pasageri Cpl. 1 
15 Dispozitiv pentru spargerea geamurilor Buc. 1 
16 Dispozitiv pentru tăierea geamurilor Buc. 1 
17 Set cale şi pene pentru stabilizare vehiculelor Cpl 2 
18 Sistem de stabilizare a vehiculelor Cpl 2 

NOTĂ: Se vor prezenta pentru toate produsele din Anexa nr. 1 certificatele de conformitate emise de 
organele abilitate precum si declaraţii de conformitate. 



A N E X A nr. 2 

L I S T A 
cu materialele specifice antoşasiu 

Nr. Denumire U.M. Nr. 
crt. bucăţi 
1 Trusa sanitară auto omologată R.A.R. Buc. 1 
2 Trusa scule şi accesorii specifice autoşasiu Buc. 1 
3 Cric Buc. 1 
4 Triunghiuri reflectorizante omologate R.A.R. Buc. 2 
5 Roată de rezervă (jantă + anvelopă) montată pe şasiu Cpl. 1 
6 Stingător auto montat în cabină Buc. 1 
7 Cale staţionare Buc. 2 
8 Furtun cu manometru pentru umflat pneuri Cpl. 1 



A N E X A nr. 3 

Specificaţii tehnice terminale T E T R A instalabile pe 
autovehicule 

1. Consideraţii generate 
1.1. Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructura TETRA MOTOROLA (Dimetra IP 

ver. 6.1) si respectiv o infrastructura TETRA EADS. In consecinţa, terminalele TETRA; 
a trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura MOTOROLA TETRA 
(D IMETRA IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie 
sa furnizeze prima pagina a certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-ul (URL) către 
certificatul I SCOM publicat pe website-ul TETRA MoU. 
b. trebuie sa fie certificate de către I SCOM pentru infrastructura EADS TETRA (NTS 4.5 sau 
următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie sa furnizeze prima pagina a 
certificatului emis de I SCOM si sa precizeze link-\x\ (URL) către certificatul I SCOM publicat pe 
website-ul TETRA MoU. 
c. trebuie sa fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate in România 
(S.T.S.). Procedura este publicata pe website-ul S.T.S., URL: 
www.stsnet.ro/documente/Procedura TETRA.pdf). Ofertantul câştigător (Vânzătorul) trebuie sa 
prezinte, i na in te de semnarea contractului, certificatul emis de S.T.S. 
NEPREZENTAREA CERTIF ICATULUI I N TERMENUL SPECIFICAT SAU PREZENTAREA 
U N U I CERTIFICAT CE ATESTA SERVICI I/FUNCTIONALITATI NESUPORTATE A T R A G E 
DESCAL I F ICAREA OFERTANTULUI. 
d. trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2. Cerinţe tehnice 
2.1. Standardizare 

- Terminalele TETRA oferite trebuie sa respecte standardele ETS I TETRA, dupa cum 
urmează: 

- 300 392 TETRA V + D air inter/ace; 
- 300 394 TETRA V + D conformance testing; 
- 300 395 TETRA Speech Codec; 
-300 396 TETRA DMO. 

- Terminalele TETRA oferite vor fi certificate conform pet. l.a., l.b., l.c. 
2.2. Mediu 

Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici de mediu: 
- Temperatura de funcţionare: -20 +55° C 
- Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

- Umiditate: ETSIETS 300 019 
- Şocuri şi vibraţii; ETS I ETS 300 019 
- Protecţie la praf si apa: IP 54 

2.3. Configuraţie 
Terminalul mobil va fi in configuraţie "split" (panou de comanda remote + unitate radio). 

2.4. RF 
Terminalele TETRA oferite trebuie sa aiba următoarele caracteristici RF: 
a Banda RF (TMO&DMO): 
b. Ecart duplex: 
c. Ecart canale adiacente: 
d. Sensibilitate statica: 
e. Sensibilitate dinamica: 
f. Receptor Clasa A 
g. Putere Tx terminal 

380-385 MHz - 390-395 MHz 
10 MHz 
25 KHz 
-112 dBm 
-10^ 

3 1 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura


2.5. Servicii si funcţionalităţi 
TETRA 
Servicii voce 

a apel de grup (GC) in T M O & D M O (minim 100 grupuri T M O pre-programate, minim 50 
grupuri D M O pre-programate); 
b. Apel de urgenta; 
c. Apel individual (IC); 
d. Apel telefonic - fullduplex (PABX/PSTN). 
Servicii suplimentare 
aTP I ; 
b. CLIP; 
c. DGNA; 
d. Late entry; 
e. Apel Prioritar; 
f Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri in scanare); 
g. Ambience Listening. 
Servicii de date 
a SDS/SDS-TL; 
b. Mesaje Status 
c. IP PDS; 
d. Interfaţa PEI pentru conectarea la DTE externe ce suporta RS232. 

2.6. Mobilitate 
a. Reselectie celula: tip 3 sau superior 
b. suporte pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate in terminal. 

2.7. Securitate 
a Autentificare. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format conform 
recomandărilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate respectandu-se 
normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA M o U SFPG. 
b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie să fie 
furnizate cu algoritmul TEA2. 
c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3. 
d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 
e. E2EE suportat prin upgrade software/hardware. 

2.8. Alte funcţionalităţi 
a. Tx inhibit 

2.9. Interfaţa cu utilizatorul 
(MMI) Display 

- Display cu minim 4x12 caractere alfanumerice 
- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc) 
- Operare prin meniuri intuitive; 
Tastatura 
- tastatura alfanumerica; 
- taste de navigare meniu; 
- buton/tasta pentru iniţiere apel de urgenta; 
- buton/tasta pentru selectare grup; 
- buton/tasta pentru volum; 
Agenda telefonica 
- Agenda telefonica (capacitate: minim 70); 
- Apelare facila (de ex: prin căutare in agenda telefonica, ultimele numere formate, etc) 
- posibilitate folosire accesorii audio; 
- interfaţa multifuncţionala pentru programare/transbiisii de date. / * 



3. Receptor GPS integrat 
3.1. Terminalul mobil TETRA trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 
3.2. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18). 
3.3. Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte transmiterea informaţiei de localizare 
simultan (din punctul de vedere al utilizatorului) cu folosirea serviciului TETRA Packet Data. 
3.4. Specificaţii pentru receptorul GPS integrat: 

Receptorul GPS integrat trebuie sa respecte următoarele specificaţii: 
- sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 
- sensibilitate: minim-152 dBm 
- precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

max 10 m (probabilitate 95%) 
4. Accesorii şi kit de instalare 

Pentru fiecare terminal Vânzătorul trebuie sa furnizeze accesorii si kit de instalare. Acestea trebuie sa 
includă: 
- microfon standard cu PTT si suport de fixare; 
- difuzor cu cablu de conectare si suport de fixare; 
- cablu de alimentare prevăzut cu siguranţa si conectori corespunzători (min. 5m, adaptat la situaţiile 
practice); 
- cablu date (pentru conexiune cu un DTE); 
- suport de fixare in autovehicul pentru unitatea radio si panoul de comanda; 
- cablu de interconectare unitate radio — unitate de comanda; 
- antena auto omimdirectionala, banda 380...400 MHz, VSWR<1,5 in banda de interes, 
impedanta 50 ohms, prevăzuta cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); 
- converter de la 24Vcc la 12Vcc (daca tensiunea disponibila pe autospecialele o impune); 
- antena GPS activa (sunt acceptate inclusiv soluţiile cu antena GPS integrata pe acelaşi suport cu 
antena UHF) banda 1,5... 1,6GHz, VSWR<1,5 in banda de interes, impedanta 50 ohm, prevăzuta cu 
kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc). 

Nota: Instalarea echipamentelor (terminalul radio si accesoriile), soluţia alimentare DC, traseele de 
cabluri RF si DC, soluţia de alimentare, vor fi stabilite/realizate pe baza unor soluţii date de 
producătorul autovehiculului 

5. Garanţia asigurata pentru echipamentele furnizate: 24 luni. 

6. Cantităţi echipamente si servicii. 

Nr. Crt. Denumire reper Cantitate 

1. 

Terminal TETRA mobil cu algoritm de criptare TEA2 si 
receptor GPS integrat si suport ETS I LIP. Acest reper 
include următoarele sub-repere: 
- terminal mobil in configuraţie "split" (unitate de comanda 
+ unitate radio); 
- manual de utilizare in limba romana. 

1 cpl. 

2. Set instalare, conform pet. 4 1 set/terminal TETRA 

3. 
Ansamblu software/hardware si documentaţie pentru 
programare terminalului mobil (inclusiv a receptorului GPS 
integrat). 

1 set 



SERVICII 

4. Programarea terminalelor. 
Pentru fiecare 

echipament livrat 

5. 
Instalare terminalelor (soluţie producător). 

Nota: instalarea se va face pe baza unei instalări prototip 
agreate intre Vânzător si Cumpărător. 

Pentru flecare 
echipament livrat 

Abrevieri 
A L - Ambience Listening 
A R L - Automatic Resource Location 
A V L - Automatic Vehicle Location 
CLIP - Calling Line Identification Presentation 
D G N A - Dynamic Group Number Assignment 
D M O - Direct Mode Operation 
DTE - Data Terminal Equipment 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
GC - Group Call 
GPS - Global Positioning System 
IC - Individual Call 
IP - Internet Protocol 
I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie deirinformazione 
(laboratorul Ministerului Italian al Communicatiilor) 
LIP - Location Information Protocol 
M C C - Mobile Country Code 
M I R A - Ministerul Internelor si Reformei Administrative 
M N C - Mobile Network Code 
MoU - Memorandum of Understanding 
P A B X - Private Automatic Branch eXchange 
PC - Personal Computer 
PDS - Packet Data Services 
PE I - Peripheral Equipment Interface 
P IN - Personal Identification Number 
PTT-PushTo Talk 
PSTN - Public Switched Telephone Network 
PSU - Power Supply Unit 
RF - Radio Frequency 
Rx - Receive 
SDS - Short Data Services 
SFPG - Security and Fraud Prevention Group 
ST -Specificaţie Tehnica 
SwMI - Switching and Management Infrastructure 
T E A - Tetra Encryption Algorithm 
TETRA - Terrestrial Trunked Radio 
TL - Transport Layer 
T M O -Trunk Mode Operation 
TPI - Talking Party Identification 
Tx - Transmit 
U R L - Uniform Resource Locator 
V + D - Voice + Data 
V S W R - Voltage Standing Wave Ratio 
WAP - Wireless Application Protocol ( 



ANEXA nr.4 

L I S T A 
cu echipamentul de prim ajutor calificat 

Nr. 
crt. Denumire U.M. 

Nr. 
buc. 

1 Valiză* I de urgenţă/prim ajutor care să conţină următoarele: Buc 1 1 

a. Balon ventilaţie artificială pentru adulţi/copii: 
cu posibilitatea de conectare la oxigen; 

- cu rezervor pentru oxigen şi supapă de suprapresiune (1 cpl.); 
cu măşti de ventilare care să conţină cel puţin 2 mărimi diferite 
pentru adulţi şi 2 mărimi diferite pediatrice (1+1 seturi) 

Cpl. 

1 

b. Pipe Guedell (mărimile 1,2,3, şi 4). Set/buc 1/4 

1 

c. Butelie de oxigen (5 1) portabilă, cu reductor în vederea 
administrării oxigenului prin mască. Cpl. 1 

1 

d. Aspirator de secreţii electric cu 20 sonde de aspiraţie de diferite 
mărimi/aspirator: 

- acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c.c. 
- rezervor colectare secreţii de min 500 ml 
- fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare 

Cpl 

1 

e. Măşti de administrare oxigen pentru copii. Set 1 

1 

f. Măşti de administrare oxigen pentru adulţi. Set 1 

1 

g. P ans amente/feşi. Set 1 

1 

h. Pansamente speciale pentru arşi de diferite mărimi, îmbibate cu gel 
în vederea răcirii(Aquagel). Set 1 

2 Valiză* II cu materiale de imobilizare care să conţină următoarele: Buc 1 2 
a. Gulere cervicale reglabile. Set/buc. 1/3 

2 

b. Gulere cervicale nereglabile (pediatric, adult fără gât, adult gât scurt, 
adult gât mediu, adult gât lung) Set/buc. 1/5 

2 

c. Aţele vacuum pentru membre superioare (2 buc) 
d. Aţele vacuum pentru membre inferioare (2 buc) 
e. Aţele vacuum pentru gambă şi femur (2 buc) 

Set 

2 

f. Pompă de vid manuală Buc. 1 
3 Defîbrilator semiautomat cu următoarele specificaţii minime: Cpl.. 1 3 

a. Configuraţie de bază fară monitorizare E K G 
3 

b. Acumulator reîncărcabil la 220 V ca. şi la 12 V c.c. Buc. 1 

3 

c. Comenzi verbale în limba română 

3 

d. Fixator pentru perete cu posibilitate de încărcare Buc. 1 

3 

e. Husă protecţie Buc. 1 

3 

f. Electrozi de defibrilare de unică folosinţă/defîbrilator cu valabilitate 
de cel puţin 2 ani 

Set 20 

4 Targa lopată pliantă cu sistem de fixare al extremităţii cefalice Buc. 1 
5 Imobilizator pentru descarcerare tip K E D Buc. 1 
6 Pătură îmbibată cu aquagel în containerul original de conservare (cu 

termen de valabilitate de minim 3 ani), pentru adulţi 
Buc 

1 

7 Pături pentru adulţi (în husă moale lavabilă) Buc 2 

*ValizeIe să fie realizate din material moale 



ANEXA nr. 5 

S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 

APARAT DE PROTECŢIE A RESPIRAŢIEI 
CU AER COMPRIMAT 

1. D E N U M I R E 
Aparat de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat. 

2. DEST INAŢIE 
Aparatul de respiraţie izolant, cu aer comprimat este destinat protejării personalului de intervenţie pe 
timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice 
sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. 

3. CERTIFICARE, A V I Z A R E 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de 

conformitate cu SR E N 137 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie 
obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică. 

4. ORGAN IZAREA G E N E R A L Ă 
4.1. Rezervorul de aer comprimat dintr-o butelie, cu capacitatea nominală de 6,8 1, cu robinet cu filet 
de conectare, executat conform SR E N 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 bar) 
realizată din materiale compozite; 
4.2. Reductor de presiune, la care se conectează robinetul buteliei, care are o supapă de suprapresiune 
ce poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele: 

4.2.1. Ansamblu furtun cu manometru şi fluier. Manometrul trebuie să fie etalonat pornind de 
la 0 la valoarea de minim 3 50 bari, să permită purtătorului citirea cu exactitate de 10 bar, sa 
aibă cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc, iar limita de 
siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în 
mod distinct (colorare cu roşu). Dispozitivul de avertizare sonora (fluierul) trebuie să intre în 
funcţiune la atingerea presiunii de siguranţă şi să fie amplasat în imediata apropiere a 
manometrului. 
4.2.2. Furtun de medie presiune pentru legătura cu supapa la cerere. Furtunul trebuie să fie 
echipat cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la 
reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi 
care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită 
folosirea în condiţii optime a aparatului). 

4.3. In cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa 
de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către 
personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii 
iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, 
dar nu mai puţin de 10 ani. 
4.4. Supapă la cerere de tipul cu suprapresiune, care să asigure o presiune pozitivă conform SR E N 137 
4.5. Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal 
(central). 
4.6. Supapa la cerere trebuie să poate să se cupleze/decupleze foarte rapid la mască. 
4.7. Mască facială cu următoarele caracteristici: 

4.7.1. Vizorul trebuie să fie panoramic. 
4.7.2. Să aibă sistem de fixare cu minim 5 bride reglabile. 
4.7.3. Să aibă supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile). 
4.7.4. In cazul în care datorită soluţiei constructive măştii faciale (soluţie aleasă de producător) 
supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare 



constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va 
angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste 
supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar 
nu mai puţin de 10 ani. 
4.7.5. Să aibă membrană fonică care să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără 
afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestui sistem. 
4.7.6. Să aibă sistem de inspiraţie care sa permită dezaburirea vizorului în funcţionare. 
4.7.7. Să fie dotată cu suport integrat pentru rama ochelarilor. 

4.8. Placă dorsală cu următoarele caracteristici: 
4.8.1. Să asigure fixarea buteliei cu aer comprimat şi a reductorului depresiune cu celelalte 
componente (furtunuri). 
4.8.2. Să aibă prevăzute şoldiere, contra mişcărilor laterale. 

4.9. Harnaşamentul trebuie: 
4.9.1. Să asigure fixarea ergonomică a aparatului 
4.9.2. Are următoarea componenţă: 

4.9.2.1.Chingi cu perne de umăr (perne confecţionate din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.2.Centură cu pernă dorsală (perna confecţionată din materiale ignifuge ex.: piele, 
materiale para-aramidice, etc). 
4.9.2.3.Elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) vizibile în locuri 
întunecoase. 

5. CARACTER IST IC I TEHNICE 
5.1. Caracteristici constructive 

5.1.1. Masa complet echipat cu o butelie de aer încărcată la presiune nominală: max. 14 kg.; 
5.1.2. Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu trebuie să producă 
iritaţii sau îmbolnăviri conform SR E N 136:2002/AC 2004; 
5.1.3. Aparatul va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplimentar de aer 
pentru situaţii extreme, 

5.2. Caracteristici funcţionale: 
5.2.1. Condiţii de mediu pentru funcţionare normală de temperatură:- 30°^- + 60°; 
5.2.2. Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: minim 300 1/min; 
5.2.3. Dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să înceapă să funcţioneze la o presiune de 55+5 
bari. 

5.3. Alte condiţii 
5.3.1. Presiunea nominală de încărcare a buteliei va fi de 300 bar iar capacitatea de 6,8 
l/butelie; 
5.3.2. Buteliile vor fi inscripţionate conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 
5.3.3. Sistemul de cuplare rapid (montat pe furtunurile de medie presiune, cel care face legătura 
cu masca şi cel pentru alimentarea unui alt consumator) trebuie să fie etanş faţă de atmonsferă 
la o presiune maximă de lucru de 15 bar, atât în poziţie cuplată cât şi necuplată; 

6.1. Termenul de garanţie al aparatelor să fie minim trei ani; 
6.2 Documentaţia tehnică şi materialele de însoţire a fiecărui produs vor fi următoarele: 

6.2.1. Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii; 
6.2.2. Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
6.2.3. Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente; 
6.2.4. Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie; 
6.2.5. Certificat de garanţie; 
6.2.6. Declaraţie de conformitate. < 

6. CERINŢE FINALE 



ANEXA nr. 6 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

SET D E D E S C A R C E R A R E 

1. DENUMIRE 
Set de descarcerare. 
2. DESTINAŢIE 
Setul de descarcerare este destinat intervenţiei calificate a forţelor operative pentru salvarea 

persoanelor sau realizarea accesului în cazul producerii unor accidente de circulaţie, tehnice sau 
tehnologice ori după producerea unor dezastre sau calamităţi naturale. 

3. CERTIFICARE, AVIZARE 
3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de 
conformitate cu SR E N 13204 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie 
obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică. 

4. ORGANIZAREA GENERALĂ 
4.1 Setul de descarcerare trebuie să fie executat în confonnitate cu prevederile SR E N 13204 şi 

va avea următoarea componenţă: 
4.1.1. Grup de pompare: 1 buc; 
4.1.2. Depărtator: 1 buc ; 
4.1.3. Accesorii pentru depărtator, în cutie de stocare si transport: 1 cpl.; 
4.1.4. Foarfecă hidraulica: 1 buc; 
4.1.5. Cilindru hidraulic cu unul sau două pistoane: 1 + 1 buc; 
4.1.6. Accesorii pentru cilindru hidraulic, în cutie de transport: 1 cpl.; 
4.1.7. Suport colţar: 1 buc; 
4.1.8. Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m): 1 buc; 
4.1.9. Pompa de mana: 1 buc; 
4.1.10. Furtunuri pentru pompa de mana (lungimea de 5 m): 1 set; 
4.1.11. Tăietor de pedale: 1 cpl.; 
4.1.12. Sistem de protecţie pentru airbag: 1 cpl.; 
4.1.13. Sistem de protecţie pentru pasageri: 1 cpl.; 
4.1.14. Dispozitiv pentru spargerea geamurilor: 1 buc; 
4.1.15. Dispozitiv pentru tăierea geamurilor: 1 buc 
4.1.16. Set cale şi pene pentru stabilizare vehiculelor: 2 cpl; 
4.1.17. Sistem de stabilizare a vehiculelor: 2 cpl. 

5. CARACTERISTICI TEHNICE 
5.1.Uneltele de descarcerare menţionate la pct. 4.1. trenuie sa fie îndeplinească următoarele 

condiţii tehnice: 
5.1.1. Fiecare unealtă trebuie să fie prevăzută cu o singură cuplă rapidă de legătura dintre ea şi 
furtun/furtunuri; 
5.1.2. Furtunurile (atât cel de înaltă presiune cât şi cel pentru retur) trebuie să aibă un coficient 
de siguranţă de minim 4:1 (presiunea de spargere a furtunului sa fie de minim 4 ori mai mare 
decât presiunea de lucru). Acest coeficient de siguranţă trebuie demonstrat prin certificate de 
conformitate şi/sau buletine de încercare emise de organisme recunoscute la nivelul U.E. 
5.1.3. Cuplele rapide de legătura mama/tata dintre pompa, furtune si unelte, trebuie: 

5.1.3.1 Să permită cuplarea rapida şi să se autoblocheze; 
5.1.3.2. Să permită cuplarea/decuplarea, cu pompa funcţionând şi fără închiderea 

circuitului de ulei; 
5.1.3.3. Să permită rotirea 

5,2.Grupul de pompare trebuie: 
elimitata a uneltei faţa de pompa 



5.2.1. Să aibă un motor în 4 timpi, răcit cu aer, alimentat cu benzina; 
5.2.2. Să facă posibilă operarea simultană a două dispozitive; 
5.2.3. Să emită un nivel redus de zgomot; 
5.2.1. Să fie echipat cu indicatoare de nivel ulei si benzina; 
5.2.2. Masa: maxim 30 kg. 

5.3.Depărtătorul hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.3.1. Forţa maximă de depanare minim 130 kN (13,2t); 
5.3.2. Deschiderea minimă a laicilor: 500 mm; 
5.3.3. Masa: maxim 22 kg. 

5.4. Accesorii pentru departator: 
5.4.1. Vârf pentru tracţiune (2 buc); 
5.4.2. Vârf de taiere (2 buc); 
5.4.3. Vârf de rezerva (2 buc.) ; 
5.4.3. Lanţuri pentru tracţiune de 3 m (2 buc.) + 1,5 m (2 buc.) 

5.5. Foarfecă hidraulica trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.5.1. Forţa de taiere: minim 900 kN (911); 
5.5.2. Deschiderea maximă a părţilor tăioase: minim 150mm; 
5.5.3. Posibilitatea tăierii unui profil tip bară rotundă: min. 40 mm; 
5.5.4. Masa: maxim 20 kg. 

5.6. Cilindru hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.6.1. Număr tije-piston: 1 sau 2; 
5.6.2. Forţa de depărtare pe toata cursa pistonului: minim 130 kN (13,2t); 
5.6.3. Lungimea (închis): maxim 550 mm; 
5.6.4. Lungimea (deschis): minim 750 mm; 
5.6.5. Masa: maxim 15 kg. 

5.7. Cilindru hidraulic trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 
5.7.1. Număr tije - piston: 1 sau 2; 
5.7.2. Forţa de depărtare pe toata cursa pistoanelor: min. 120 kN (12,2t); 
5.7.3. Lungimea (închis); maxim 750 mm; 
5.7.4. Lungimea (deschis): minim 1000 mm; 
5.7.5. Masa: maxim 22 kg. 

5.8. Accesorii pentru cilindru hidraulic: 
5.8.1. Cap plat (2 buc); 
5.8.2. Cap ascuţit (1 buc); 
5.8.3. Cap dalta (1 buc); 
5.8.4. Cap de rezerva cruce (2 buc); 
5.8.5. Set cap tragere (1 buc) ; 
5.8.6. Piesa de legătura (1 buc). 

5.9. Suport colţar; 
5.10. Tambur cu doua seturi de furtunuri (2 x 20 m); 
5.11. Pompa de mână cu acţionare manuala; 
5.12. Furtunuri pentru pompa de mână (lungimea de 5 m); 
5.13. Tăietorul de pedale trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: 

5.13.1. Forţa maximă de taiere: minim 75 kN (7,71); 
5.13.2. Deschidere fălci: minim 40 mm; 
5.13.3. Pompa si furtun de 2 m; 
5.13.4. Cutie de transport. 



ANEXA nr. 7 

SPECIFICAŢIE TERMINALE TETRA PORTABILE 

1. Certificarea terminalelor pentru infrastructura platformei naţionale TETRA şi suport 

Terminalele TETRA vor funcţiona pe o infrastructură TETRA M O T O R O L A (Dimetra IP ver. 6.1); 

ocazional, terminalele vor migra din infrastructura Dimetra IP sub acoperirea altei infrastructuri 

TETRA (EADS TETRA). 

Avan în vedere cele de mai sus, terminalele TETRA: 

a. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură M O T O R O L A TETRA (D IMETRA 

IP 6.0 sau următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze paginile 

relevante ale certificatului emis de I SCOM şi să precizeze link-ul (URL) către certificatul I SCOM 

publicat pe website-ul TETRA Association (ex TETRA MoU). 

b. Trebuie să fie certificate de către I SCOM pentru infrastructură EADS TETRA (NTS 4.5 sau 

următoarele versiuni). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul trebuie să furnizeze prima pagină a 

certificatului emis de I SCOM şi să precizeze link-ul (URL) către certificatul I SCOM publicat pe 

website-ul TETRA Association. 

c. Trebuie să fie certificate de operatorul infrastructurii Dimetra IP implementate în România (S.T.S.). 

Procedura este publicată pe website-ul S.T.S., URL: 

www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf). Pentru fiecare tip de terminal, Ofertantul câştigător 

(Contractantul) va prezenta certificatul emis de S.T.S. 

d. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal. 

e. Trebuie să suporte A I M (Air Interface Migration signalling), conform ETSI 300 392-2, clauzele 15 

şi 16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association). înainte de 

semnarea contractului, Ofertantul câştigător trebuie să demonstreze practic această funcţionalitate. 

Funcţionalitatea va fi demonstrată prin teste organizate de Ofertantul câştigător, cu echipamente 

(exemplu: platforme de test TETRA ce suportă A IM) puse la dispoziţie (pe perioada testelor) de 

acesta. Toate cheltuielile aferente testelor sunt suportate de Ofertantul câştigător. 

2. Standardizare şi certificare 

2.1. Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETS I TETRA relevante, incluzând: 

a. 300 392 TETRA V + D air interface; 

b. 300 394 TETRA V+D conformance testing; r \ / 

AIM 

c. 300 395 TETRA speech codec; 

http://www.stsnet.ro/documente/Procedura_TETRA.pdf


d. 300 396 TETRA DMO. 

2.2. Terminalele TETRA oferite trebuie să fie certificate conform cerinţelor de la pct. 1. 

3. Mediu 
Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu; 

a. Temperatura de funcţionare; -20 +55° C 

b. Temperatura de depozitare: -30 +60° C 

c. Umiditate: ETS I ETS 300 019 

d. Şocuri şi vibraţii: ETS I ETS 300 019 

e. Protecţie la praf şi apă: IP 54 

4. RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

a. Banda RF (TMO&DMO): 380-385 MHz - 390-395 MHz 

b. Ecart duplex: 10 MHz 

c. Ecart canale adiacente: 25 KHz 

d. Sensibilitate statică: -112 dBm 

e. Sensibilitate dinamică: -103 dBm 

f. Receptor Clasa A 

g. Putere Tx: 1 W 

5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 

Terminalele TETRA oferite trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 

5.1. Servicii voce 

a. apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 100 grupuri TMO pre-programate, rninim 50 grupuri 

D M O pre-programate); 

b. Apel de urgenţă; 

c. Apel individual (IC); 

d. Apel telefonic/M// duplex (PABX/PSTN). 

5.2. Servicii suplimentare 

a. TPI; 

b. CLIP; 

c. DGNA; 

d. Late entry; 

e. Apel Prioritar; 

f. Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare); 



5.3. Servicii de date 

a. SDS/SDS-TL; 

b. Mesaje Status; 

c. IP PDS; 

d. Interfaţă PEI pentru conectarea la DTE (echipamente de tip "terminal de date") externe ce suportă 

RS232. 

5.4. Mobilitate 

a. Terminalele trebuie să suporte cell reselection: iniţial cell selection, undeclared cell reselection, 

unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform standardului 

ETS I TETRA 300 392-2). 

b. Trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal. 

c. Trebuie să suporte A IM. 

5.5. Securitate 

a. Autentificare. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într-un format conform recomandărilor 

TETRA Association. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de 

securitate stabilite prin recomandările TETRA Association SFPG. 

b. Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Tenninalele trebuie să fie furnizate  

cu algoritmul TEA2. 

c. Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

d. Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable) 

5.6. Alte funcţionalităţi 

a. Tx inhibit 

6. Specificaţii mecanice: 

a. Dimensiuni (HxWxD): < 150x60x40 mm (cu baterie standard) 

b. Masă: < 290 g (cu baterie standard) 

7. Interfaţa cu utilizatorul (MMI ) 

a. Display 

- Display color de înaltă rezoluţie: minim 128x128 pixels, minim 32k culori, suportând afişarea de 

poze; 

- Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de exemplu: TMO, DMO, Tx inhibit etc.) 

- Operare prin meniuri intuitive; 

b. Tastatură 

- tastatură alfanumerică; la 

- taste de navigare meniu; 1/ fji J\m' 



- buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

- buton/tastă pentru selectare grup; 

- buton/tastă pentru volum; 

- blocare tastatură; 

c. Agendă telefonică 

- Agendă telefonică (capacitate: minim 70 intrări); 

- Apelare facilă (de exemplu: prin căutare în agenda telefonică, ultimele numere formate etc.) 

d. Audio & interfaţă de programare/transmisii de date 

- amplificator audio şi difuzor; 

- mod audio: difuzor/discret (loud/dis crete); 

- posibilitate folosire accesorii audio; 

- interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 

9. Accesorii 

Pentru fiecare terminal trebuie furnizate următoarele accesorii: 

- handsfree constând în: microfon cu buton PTT (prevăzut cu clemă pentru prindere la rever) şi cască 

(care se introduce în ureche) prevăzută cu cablu spiralat; 

- clemă pentru fixarea terminalului portabil la centură; 

- încărcător călătorie; 

- încărcător autovehicul. 

Pentru 20% din terminale se va furniza cablu de date RS232/USB. 

10. Pentru fiecare terminal trebuie furnizat manual de utilizare în limba română. 

11. Programarea terminalelor 

11.1. Programarea terminalelor trebuie să se poată efectua utilizând un PC compatibil I B M prevăzut cu 

port RS232/USB şi sistem de operare Windows sau echivalent. 

11.2. Vânzătorul trebuie să furnizeze software-ul de programare şi 4 interfeţe pentru programarea 

terminalelor. 

11.3. Vânzătorul trebuie să instruiască personalul Cumpărătorului pentru programarea terminalelor; 

instruirea va fi inclusiv practică. % s'J ^\ ( \ / 

8. Baterie 
a. Tip baterie: 

b. Autonomie pentru modul 5/5/90 (Tx/Rx/Standby): > 16 ore 

Litiu-Ion sau Litiu Polimer 



12. Receptor GPS integrat 

12.1. Terminalul TETRA portabil trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat. 

12.2. Terminalul TETRA portabil cu receptor GPS trebuie să suporte ETS I Location Information 

Protocol-UP (TS 100-392-18). 

13.3. Receptorul GPS integrat: 

Terminalele trebuie prezăzute cu receptor GPS integrat conform cu următoarele specificaţii: 

a. sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10 

b. sensibilitate: minim -152 dBm 

c. precizie: max 5 m (probabilitate 50%) 

max 10 m (probabilitate 95%) 

d. antenă GPS activă, integrată în antena TETRA. 

13. Garanţie asigurată pentru terminale: 2 ani. 

Acronime 

AJM - Air Interface Migration signalling 

ARL/AVL - Automatic Resource/Vehicle Location 

CLIP - Calling Line Identification Presentation 

D M O - Direct Mode Operation 

D G N A - Dynamic Group Number Assignment 

DTE - Data Terminal Equipment 

ETS I - European Telecommunications Standards Institut 

GC - Group Call (apel de grup) 

GPS - Global Positioning System 

IC-Individual Call 

IP - Internet Protocol 

I SCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dellTnformazione 

(Laboratorul Ministerului Italian pentru Communicaţii şi Tehnologia Informaţiei) 

LIP - Location Information Protocol 

M N C - Mobile Network Code 

M C C - Mobile Country Code 

P A B X - Private Automatic Branch eXchange 

PC - Personal Computer 

PDS - Packet Data Services 

PEI - Peripheral Equipment Interface 

PIN - Personal Identification Number 



PPC - Pocket PC 

PTT-PushTo Talk 

PSTN - Public Switched Telephone Network 

RF - Radio Frequency 

SFPG - Security and Fraud Prevention Group 

SDS - Short Data Services 

SwMI - Switching and Management mfrastructure 

TEA - TETRA Encryption Algorithm 

TETRA - TErrestrial Trunked RAdio 

TFT - Thin Film Transistor 

TL - Transport Layer 

T M O -Trunk Mode Operation 

TPI - Talking Party Identification 

Tx - Transmit 

V+D - Voice + Data 

V O X - Voice Operated 

WAP - Wireless Application Protocol 

A N E X A nr. 8 
S P E C I F I C A Ţ I E T E H N I C Ă 

MOTOFERĂSTRĂU 
1. Capacitate cilindrică minim : 45cmc 
2. Greutate maximă ; 5kg 
3. Greutate specifică maximă : 2,5 kg/kw 
4. Lanţ pentru motoferăstrău oilomatic pas/tip : 3/8" 
5. Lungime de tăiere : 35 - 40 cm 
6. Putere: 2,0 kw/2,7 CP 
7. Nivel zgomot la relanti: 101 dB(A) 
8. Nivel zgomot în sarcină : 111 dB(A) 
9. Nivel maxim de vibraţii: 6,4 / 7,0 m/s 



VOLUMUL 3 

Formulare şi modele 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 1 
înregistrat la sediul autorităţii contractante 
Nr. / 

O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

1. SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

C a urmare a anunţului de participare apărut în S E A P , nr. 
din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului.... 

(denumirea contractului de achiziţie publică), 
noi vă transmitem alăturat următoarele: 

(denumirea/numele ofertantului) 

1. Documentul (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia de 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de 
atribuire; 
2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

Data completării 
Cu stimă, 

Ofertant, 

(semnătura autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 2 

O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

2. ÎMPUTERNICIRE 

Oferta trebuie sa fie însoţita de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat 
oferta este autorizata s a angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publica. împuternicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in 
conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este înregistrat. O traducere autorizata in 
limba romana va insoti orice împuternicire intr-o alta limba. 
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul 
economic, trebuie confirmata prin înaintarea împuternicirilor semnate de toti reprezentanţii cu 
drept de semnătura ai partenerilor. 

împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 

Semnătura 

In calitate de 

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

Data 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 3 
O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele ofertantului) 

3. FORMULAR DE OFERTA 

Către 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
(denumirea/numele ofertantului) ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizăm (denumirea produselor) 
pentru suma de platibilă după recepţia produselor, (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă T V A în valoare de  

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, s ă furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, 
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea 
va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
|_[ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „afternativă'V'altă ofertă". 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca 
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 

Data / / 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele (denumirea/numele operatorului economic) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



Anexa 1 la F O R M U L A R U L 3 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

C E N T R A L I Z A T O R U L P R O P U N E R I I F I N A N C I A R E 

Nr. 
crt 

Denumirea 
produsului, 
marca, 
fabricat de... 

Preţui 
unitar.fără 

TVA 

Cant 
(UM) 

Preţul total, 
fără T V A 

T V A Preţ total la 
destinaţia finală 
(DDP) cu T V A 

lei cpi. iei lei iei 
1 

2 

T O T A L 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



Anexa 2 la F O R M U L A R U L 3 

(denumirea/numele ofertant) 

G R A F I C D E L I V R A R E 

Nr. 
c it 

Denumirea produsului Cantitatea 
(U.M.) 

Data de 
livrare/Perioada de 
timp exprimată în 
zile calendaristice 
necesară fiecărei 
livrări 

1 

CM
 

(semnătură autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4 

B A N C A 

(denumirea) 

4. SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICA 

Către A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E I N T R C O M U N I T A R A S U D - V E S T O L T E N I A , STR . 
UNIR I I , NR. 19, C R A I O V A , J U D E Ţ U L D O L J , R O M Â N I A 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „Furnizare de echipamente specif ice 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă", derulat in cadrul proiectului „îmbunătăţirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgentă 
în regiunea S u d Vest Oltenia" noi, banca , având sediul 
înregistrat la , ne obligam fata de A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E 
I N T R C O M U N I T A R A S U D - V E S T O L T E N I A sa plătim suma de lei (cifre s i litere), 
la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligaţia de a-si motiva cererea 
respectiva, cu condiţia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta 
de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile 
următoare: 
a) ofertantul si-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul nu a 
constituit garanţia de buna execuţie in perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul a refuzat sa 
semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de 

Parafata de Banca in ziua ... luna anul 
(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 5 

B A N C A 

(denumirea) 

5. SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARA DE BUNA EXECUŢIE 

Către: A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E I N T R C O M U N I T A R A S U D - V E S T OLTEN IA , S T R . 
UNIRI I , NR . 19, C R A I O V A , J U D E Ţ U L DOLJ , R O M Â N I A 

Cu privire la contractul de achiziţie publica, „Furnizare de echipamente specif ice pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă", derulat in cadrul proiectului „îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgentă în regiunea 
S u d Ves t Oltenia", Contract nr. incheiat intre in 
calitate de contractant si A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E I N T R C O M U N I T A R A S U D - V E S T 
OLTEN IA , in calitate de achizitor, ne obligam, prin prezenta, sa plătim in favoarea 
achizitorului, pana la concurenta sumei de lei, (cifre s i litere) reprezentând 
10% din valoarea contractului respectiv (exclusiv TVA), orice suma ceruta de acesta la prima 
sa cerere insotita de o declaraţie cu privire la neindeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute in contractul de achiziţie publica mai sus 
menţionat. Plata se va face in termenul menţionat in cerere, fara nici o alta formalitate 
suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanţie este valabila pana la data de 
In cazul in care părţile contractante sunt de acord, se poate prelungi perioada de valabilitate 
a garanţiei sau se pot modifica unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii. 

Parafata de Banca in ziua ... luna ....... anul 
(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.1.1.A 

O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

4.1.1.A DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.. (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/ sau spălare de bani. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data completării.. 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.1.1. B 
O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

4.1.1.B DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din ordonanţa de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 

Subsemnatul(a). [se inserează numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru contractul de 
achiziţie publica „Furnizare de echipamente specif ice pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă", derulat in cadrul proiectului „îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgentă în regiunea S u d Ve s t Oltenia", la 
data de , organizată de A S O C I A Ţ I A D E D E Z V O L T A R E I N T R C O M U N I T A R A 
S U D - V E S T OLTEN IA , 

declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile meie nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată 

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale fara sa existe situaţii in 
care mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive care imi sunt 
imputabile, fapt care a produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării.. 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.1.2 I 
i 
i 

O F E R T A N T U L j  
j 

(denumirea/numele) j 

4.1.2 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului ! 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (se , 
menţionează procedura), având ca obiect (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV) , la data de (zi/|ună/an), organizată de 

(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 

• în nume propriu; 

• ca asociat în cadrul asociaţiei 

• ca subcontractor al .; 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că: 

• nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

• sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 

anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.3.1 

O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

4.3.1. INFORMAŢII GENERALE 

Denumirea / numele: 

2. Codul unic: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: ./(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: /(în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: : ./(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1. 2007 
2. 2008 
3. 2009 
Media anuala: 

Data completării 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.4.1 A 

(denumire) 

AUTORIZARE 

Noi 

(denumirea producătorului, adresă completă, înregistrare) ca producători de  
şi având capacităţile de producţie în 

(denumirea produselor) (adresa fabricii), 

autorizăm prin prezenta pe furnizorul 

(denumire, adresă completă) 

să livreze produsele mai sus menţionate. 

Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi autorizăm pe 
furnizorul să asigure, 

(denumire) 

pentru produsele respective, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare 
referitoare la serviciile de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă 
tehnică. 

Data completării: 

Producător 

(denumire) 

(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 

P R O D U C Ă T O R 



F O R M U L A R U L 4.4.1 B 

(denumire) 

AUTORIZARE 

Noi, 

(denumirea agentului comercial, adresă completă, înregistrare) ca  
de 

(distribuitori, importatori, deaieri etc.) (denumirea produselor) 

fabricate de , autorizăm prin prezenta 

(denumirea producătorului, adresă completă, înregistrare) 

pe furnizorul să livreze produsele 

(denumire, adresă completă) 

mai sus menţionate. 

Anexăm la prezenta, autorizaţia emisă de producător în baza căreia avem drept de 
distribuţie pentru produsele mai sus menţionate. 

Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi autorizăm pe  
să asigure, pentru produsele respective, 

(denumire, adresă completă) 

îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile 
de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică. 

Data completării: 

Agentul comercial 

(denumire) 

(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 

A G E N T C O M E R C I A L 



F O R M U L A R U L 4.4.2 
O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

4.4.3 LISTA ASOCIAŢILOR SI A SUBCONTRACTANTILOR 

Echipament/ 
Produs Valoare 

% din valoarea 
totala a 
echipamentelor 

Numele si adresa 
subcontractorului 

Liderul asociaţiei 

Asociat 

Asociat 

Subcontractor 

Subcontractor 

Subcontractor 

S e va include in acest tabel o lista a echipamentelor/produselor si valoarea lor 
corespunzătoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea 
subcontractantilor, împreuna cu numele si adresele subcontractantilor propuşi. 

Data completării 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R 4,4,2 A 
Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

P R I V I N D P A R T E A / P Ă R T I L E D IN C O N T R A C T C A R E S U N T Î N D E P L I N I T E D E 
S U B C O N T R Â C T A N Ţ I Ş l S P E C I A L I Z A R E A A C E S T O R A 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Datele de 
recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

Specializare Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractate 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnătură 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Vest Oltenia 



F O R M U L A R U L 4.4.3 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

P R I V I N D L I S T A P R I N C I P A L E L O R L I V R Ă R I ÎN ULTIMI I 3 A N I 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

(denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in 
legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Operator economic, 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - Procent îndeplinit de furnizor(%) 
B- Cantitatea (U.M.) 
C - Perioada de derulare a contractului**) 

(semnătura autorizată) 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea 
numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
furnizorului*) 

Preţul total 
'al 

contractului 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

subcontractant. 
asociat; 

contractant. 
) S e va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

Operator economic, 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Ves t Oltenia 

O P E R A T O R E C O N O M I C 



F O R M U L A R U L 4.4.4 A 
O F E R T A N T U L 

(denumirea/numele) 

4.4.4 A EXPERIENŢA SIMILARA* ) 
1 Denumirea si obiectul contractului: 

Numărul si data contractului: 

2 Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
Adresa beneficiarului/clientului: 
Tara: 

3. Calitatea in care a participat ia indeplinirea contractului: 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

[] contractant asociat 

[] subcontractor 

4. Valoarea contractului: 

contractul 
a) iniţiala (la data semnării contractului): 
b) finala (la data finalizării contractului): .................. 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
soluţionare: 

6. Gama de produse livrate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara: 

Candidat/ofertant, 

(semnătura autorizata) 

*) S e completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin 
prezentarea contractului respectiv. 

Data completării.. 

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 

exprimata in 
moneda in care 
s-a încheiat 

exprimata 
in echivalent 
euro 
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B E N E F I C I A R U L C O N T R A C T U L U I 

(denumirea, adresa, telefonul) 

F O R M U L A R U L 4.4.4 B 

RECOMANDARE 

în legătură cu participarea , cu sediul în 
(denumirea operatorului economic) 

str nr. 
la proceduri de achiziţii publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor 

contracte de furnizare, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele: 

Numita societate a derulat cu firma mai sus menţionată următoarele contracte de 
furnizare: 

Denumirea Contractul Data începerii Data terminării Observaţii 
contractelor nr./data 

Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calităţii ca fiind: 

F O A R T E B U N B U N S A T I S F Ă C Ă T O R N E S A T I S F Ă C Ă T O R 

Alte 
precizări. 

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor de 
înregistrare în cadrul unităţii noastre. 

C O N D U C Ă T O R U L B E N E F I C I A R U L U I , 

( P R E Ş E D I N T E , D I R E C T O R G E N E R A L , D I R E C T O R ) 

Semnătura 

L.S. 
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F O R M U L A R U L 6 

(denumirea) A N G A J A M E N T 
privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
Către 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi {denumirea terţului susţinător 
financiar), având sediul înregistrat la (adresa terţului susţinător financiar), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem Ia dispoziţia 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele 
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de 
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 
în acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), 

necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie 
publică. 
Noi, (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei 
obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziţie publică şi pentru care (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă 
de autoritatea contractantă, cât şi faţă de (denumire ofertant/candidat/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul 
angajament. 
Noi (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din O U G nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 
obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici). 

Data completării, Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
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F O R M U L A R U L 7 

A N G A J A M E N T privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

(denumirea) 

A N G A J A M E N T 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, , 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

C u privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului 
de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 
sediul înregistrat la .....(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, 
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între 
ofertant şi autoritatea contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 
în acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupuful de operatori economici) resursele 
tehnice şi/sau profesionale de 

necesară pentru îndeplinirea integrală, 
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 
Noi, (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru 
neexecutarea oricărei obligaţii asumate de (denumire 
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, 
şi pentru care (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a 
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest 
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem 
să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât 
faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de (denumire ofertant/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul 
angajament. 
Noi........ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
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Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din O U G nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 
obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 

(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de 
operatori economici). 

Data completării, Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Ves t Oltenia 



Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
Anexa 1 F O R M U L A R 7 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

(denumirea) 

Declaraţie 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al , (denumirea terţului susţinător 
tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică............. sunt reale. 
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect ( obiectul contractului). 

L I S T A 

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care 
urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

Nr. 
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

Proprietate In chirie 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm" privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită 

.(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 

Data completării, Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgentă în regiunea S u d Ves t Oltenia 



Anexa 2 F O R M U L A R 7 

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

(denumirea) 

Declaraţie 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terţului susţinător tehnic si 
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera 
contractului de achiziţie publică , sunt reale. 

L I S T A 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat 
Din care personal de 
conducere 
Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 
Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi 
alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile 
tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm" privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
Data completării, Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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F O R M U L A R U L 8 

D E C L A R A Ţ I E 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

I. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii: 
Adresa sediului social: 
Cod unic de înregistrare: 
Numele şi funcţia (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau 

echivalent) 
II. Tipul întreprinderii 
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

|_| întreprindere autonomă 
în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a 
întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din Legea nr. 346 / 2004 
privind stimularea înfiinţării si dezvoltării IMM-urilor. 

LI întreprindere parteneră 
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 din 
Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării IMM-urilor, precum şi a fişelor adiţionale 
care se vor ataşa la declaraţie. 

|_| întreprindere legată 
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, din 
Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării IMM-urilor, precum şi a fişelor adiţionale 
care se vor ataşa la declaraţie 

II. Date utilizate pentru a s e stabili categoria întreprinderiiM) 
Exerciţiul financiar de referinta*2 
Numărul mediu anual de 

salariaţi 
Cifra de afaceri anuala 

neta 
(mii lei / mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

ican care Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modi 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 

LI NU 
|J DA (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

Semnătura 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 

Data întocmirii 
Semnătura 

*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltării IMM-urilor. 

*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt 
cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau 
asociaţi. în cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de 
afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
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VOLUMUL 4 

Clauze contractuale 



Contract de furnizare 
nr. data 

1. Părţile contractante 
In temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a raportului procedurii s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare de produse, 

între 
denumirea autorităţii contractante adresă 

telefon/fax număr de 
înmatriculare cod fiscal cont trezorerie 

reprezentată prin 
(denumirea conducătorului), 

funcţia în calitate de achizitor, pe de o parte, 

Şi 

denumirea operatorului economic adresă 
telefon/fax număr de 

înmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, 
bancă) reprezentată prin 

(denumirea conducătorului), funcţia 
în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

2. Definiţii 
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fî interpretaţi astfel: 
a. con tract -prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
ă.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 
cum ar fî transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 



greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
j. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

3. Interpretare 
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină 

în perioada/perioadele {denumirea produselor şi 
cantităţile) convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare 

(denumirea produselor) 

4.3. - (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este 
de lei /euro, din care T.V.A lei. 

(2) Plăţile se vor efectua astfel: 
- avans în procent de 30% din valoarea contractului, conform H G nr. 264/2003 republicată; Factura 
aferentă avansului va fi însoţită de scrisoarea de garanţie bancară pentru returnarea avansului, emisă 
conform modelului din HG nr.264/2003 republicată, cu valabilitate până la recepţia la livrarea 
produselor ce fac obiectul contractului. 
- o plata finala, în baza facturii emise de furnizor după recepţia finală cantitativa si calitativa a 
produselor ce fac obiectul contractului, plată care se va efectua în termen de maxim 60 de zile de la 
data facturii. 

5. Durata contractului 
5.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează să 
producă efecte la data expirării perioadei de postgaranţie. 
5.2. Termenul de livrare a produselor este de luni. 
5.3. îndeplinirea contractului se va realiza conform graficului de executare al acestuia. 

6. Documentele contractului 
6 A - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 



f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul, 
(se enumera, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 

intergrantă a contractului) 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 - Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, sa 
instaleze (denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în 
prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică si caietul de sarcini. 
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 
7.4 - (1) Furnizorul va asigura funcţionarea a cel puţin 2 (două) unităţi service autorizate, în 
România, dintre care cel puţin 1 (unul) în judeţele care fac parte din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, 
pentru asigurarea mentenanţei. La data livrării autospecialelor, unităţile service vor fi funcţionale. 
Primele două revizii tehnice, conform carnetului service, vor fi gratuite (materiale şi manoperă) şi 
se vor executa în România, în unităţile service agreate de furnizor. In situaţiile excepţionale în care 
defecţiunea constatată nu poate fi remediată în România, în service-urile mai sus-menţionate, 
eventualele cheltuieli privind deplasarea autospecialelor la o altă unitate service în străinătate vor fi 
suportate de vânzător (atât în perioada de garanţie cât şi de post garanţie). 

(2) Aceste unităţi service sunt autorizate RAR, cel puţin pentru clasele I, I I şi IV, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2131 
din 08.12.2005 pentru aprobarea reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de 
reconstrucţii a autovehiculelor rutiere precum şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz - RNTR 
9. 
7.5 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract. 
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta, conform art.4.3 alin. (2) din contract. 
8.4 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi 
onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului de 0 , 1% / zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiei. 



9.2- In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de de 0 , 1% / zi întârziere până la efectuarea plăţii. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, prin scrisoare de 
garanţie bancară de bună execuţie, în maxim 10 zile de la încheierea contractului, în cuantum 10 % 
din valoarea contractului de achiziţie publică, in lei, exclusiv T V A pentru perioada de îndeplinire a 
contractului. 
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce furnizorul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
întocmirea procesului verbal de recepţie finală (cantitativă şi calitativă). 
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

11. Recepţiei inspecţii şi teste 
11.1- Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor 
cu specificaţiile din anexa/anexele la contract, conform caietului de sarcini. 
11.2 -Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fară a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 

lor tehnice. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fară 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

12. Ambalare şi marcare 
\2A - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fară limitare, 
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 



(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea 
în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. 
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute 
de către achizitor) 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, 
respectând: 

a) datele din graficul de livrare şi 
b) termenul comercial stabilit. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, 
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 

a) factura comercială sau, după caz, fiscală (semnată şi ştampilată); 
b) inventarul completului; 
c) documentul de transport, intern sau internaţional; 
d) declaraţie/certificat de conformitate; 
e) carnet service; 
f) certificat de garanţie 
g) proces verbal de recepţie calitativă / proces verbal de recepţie a lotului. 
h) certificat SR E N ISO: 9001/2001 sau echivalent al producătorului echipamentelor. 
i) documentaţia tehnică, conform instrucţiunilor din specificaţiile tehnice. 

13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia produselor. 
13.5. Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerinţelor caietului de sarcini, 
valoarea ambalajului, asigurării şi transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum şi 
alte taxele şi cheltuieli sunt incluse în preţ. 

14.. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit. 

15. Servicii 
15.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. Mentenanţa produselor va fi 
asigurată de furnizor prin unităţi specializate, conform caietului de sarcini. 
15.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia 
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
15.3. (1) Pentru perioada de post-garanţie furnizorul are obligaţia de a asigura piese de schimb şi 
materialele necesare mentenanţei produselor livrate de către acesta, pe o perioadă de minim 10 ani 
de la expirarea termenului de garanţie. 



(2) Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea 
termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin 
expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 10 ani de la expirarea 
perioadei de garanţie a ultimului lot de produse recepţionate, caz în care cheltuielile aferente vor fi 
suportate de vânzător. 
15.4. Furnizorul va asigura pregătirea gratuită pentru de persoane conform caietului de 
sarcini. 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, fară să fi 
avut alţi proprietari anteriori, anul de fabricaţie a produselor şi componentelor acestora fiind nu mai 
devrerne de 2009 şi incorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. 
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor 
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 
proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
16.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este . 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 
acestora la destinaţia finală, respectiv după semnarea procesului-verbal de recepţie a produselor, 
tară obiecţiuni. 
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
16.4. (l)In perioada de garanţie, în caz de funcţionare defectuoasă a produselor, constatarea 
defectelor se va realiza în maxim 24 de ore, iar vânzătorul va asigura reparaţia în termen de cel 
mult 10 zile de la constatare. Prelungirea acestui termen se va efectua doar de comun acord, în 
funcţie de complexitatea defecţiunii constatate .Vânzătorul va asigura tractarea echipamentului de la 
locul defecţiunii pana la service în acelaşi interval de 24 de ore. Toate costurile legate de aceste 
reparaţii sunt în sarcina vânzătorului. 

(2) Garanţia produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada 
trecută de la data înştiinţării vânzătorului sau reprezentantului său în România asupra defecţiunii şi 
până la data când produsele au revenit în stare de bună funcţionare, în posesia cumpărătorului. 
16.5. In eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia: 

a) de a notifica în avans (cu cel puţin 90 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia să 
cumpere piesele necesare; şi 

b) de a pune la dispoziţie achizitorului, fară plată, dacă i se cere, proiectele, desenele şi 
specificaţiile pieselor de schimb. 

16.6. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a solicita pretenţii materiale, sub formă de penalităţi, pentru 
furnizor, conform prevederilor art.9.1. 

17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează. 

18. Subcontractanţi 
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 



(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina 
schimbarea preţului contractului. 

19. întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 
în graficul de livrare. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
19.3 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar iară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.-6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, rară 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială îşi are sediul Achizitorului. 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 



(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru flecare parte. 
(se precizează data semnării de către părţi) 

Achizitor, Furnizor, 

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată) 
LS LS 


