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LOT 1

CIZME DE PROTECTIE
APĂ-NOROI'

- 1.710 perechi -
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se CONPET SA
Str. Anul 1848 nr: 1-3, Ploiesti. 100559. Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mai!: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregisuare: R 1350020, COd CAEN 4950
Inregistrata la Registrul ComertUlUi Prahova SUbnr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei

IfJCONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Cizme de protectie apa - noroi
Cizmele de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG
115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale
de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând
totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care
intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de
echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea
produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului
de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie
adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să
pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a
aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Descriere:
Cizmele de protectie trebuie sa aiba o inaltime minima de 35 cm, talpa cu toc, sa fie
rezistente la produse petroliere, apa, noroi, acizi, baze si uleiuri minerale, căptuşite cu
material textil şi vulcanizate În matriţă si sa poata fi utilizate fara restrictii in mediu potential
exploziv, specific domeniului petrolier. Vor respecta condiţiile tehnice de calitate pentru
formă, dimensiuni, execuţie, aspect, caracteristicile fizice şi mecanice ale materialului din
faţă, talpă şi toc. Vor fi prevazute in partea din spate cu punct refiectorizant. Produsul va fi
prevazut cu marcaj de conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la Art.10, Art.12,
Art.20 si Anexa 3 din Legea608/2001 republicata.

Standarde:
SR EN ISO 20347:2012 - Echipament individual de protecţie. fncălţăminte de lucru.
SR EN 13832:2007- Incaltaminte de protectie impotriva produselor chimice.

Director Departament P.I.C,

/~, Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. An~a Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JJ<:!::>--
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
certificatul de calitate si garantie

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, fiecare lot va fi insotit de instructiuni de
utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la
termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului
marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa
inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.
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**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 /2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament P.I.C,

/Ec. ~. niel Niculae
/.~
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing.A~ela Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr.crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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se eONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
COd unic de Inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950
Inregistrata fa Registrul Comertului Prahova sub nr:J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 Iei

t!lCONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Cizme electroizolante pentru electricieni

Descriere:

Vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si
a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii
previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-şi poată desfăşura În
mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată
de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra În
contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie
lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă
sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea
ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile
senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol
utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşoare posibil, fără a aduce
atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Vor fi executate din materiale electroizolante, care asociate cu alte echipamente, să
asigure o protecţie suficientă pentru lucrul În instalaţii electrice cu o tensiune nominală de
20 kV in curent alternativ. Vor trebui să asigure o protecţie mecanică buna, pentru a nu
se rupe la solicitări mecanice În timpul lucrului În instalaţiile electrice aflate sub tensiune,
de asemeni, vor trebui sa asigure o aderenţă bună. Vor fi inscripţionate cu: marcaj de
conformitate european, standardele de fabricaţie, tensiunea de incercare.

Standarde:

SR EN ISO 20347:2012 - Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru;

Director Departament p.l.e,

IEc. Daniel.Niculae

~--/'
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Sef servijU Prevenire si Protecţie,

Ing. ~Ia Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

e
•

e
e

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15 (1)
Iit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15 (1)
lit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.

Buletin de verificare a proprietatilor dielectrice, cu o valabilitate de minim 5 luni
de la data livrarii produselor.

Certificatul de calitate si garantie.

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de
utilizare si certificat de verificare a proprietatilor dielectrice cu o valabilitate de minim 5
luni de la data livrarii produselor.

Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la
termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile
transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul
va fi returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform
mostrei.
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In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de
protectie pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este
obligat sa inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va
face exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809/2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de
o traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt
insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115/2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu
amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi
introducerii pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament p.l.e,

jE~.

3

Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. An~ Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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se CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti. 100559. Prahova. Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360: fax: + 40-244 - S1 6451
e-mail: conpet@conpe"t.ro; web: www.conpet.ro
COd unic de înregistrare, R 1350020. Cod CAEN 4950
InreglS1:rata la Registrul Comertului prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capl1:alsocial subscris si varsat 28569 842.40 Iei

IiICONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Haina vatuita

Haina vatuita va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG
115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Haina vatuita va
avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri
privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc. Va fi
fabricata astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care este destinata,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,
dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice
componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul
purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite,
proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau Ieziuni. Trebuie diminuată orice
cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP
trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei
echipamentului.

Descriere:

Haina vatuita trebuie sa fie confortabila, confectionata din material de calitate,
impermeabil, termorezistent, care sa reziste la murdarire, agresiuni mecanice
superficiale, abraziune, agatare si in locuri de munca cu conditii atmosferice agresive:
ploaie, praf, expunere la temperaturi de -10 grade Celsius si intemperii pentru o
perioada de pana la 8 ore etc.
Materialul din care este confecţionata haina vatuita trebuie sa fie rezistent la produse
chimice si pentru utilizare in atmosfera potential exploziva-specifica domeniului petrolier.
Inchiderea frontala va fi realizata prin fermoar cu dubla deschidere, strat protector
interior si c1apetaexterioara prevazuta cu velcro, conform materialului foto anexat.
Haina vatuita va fi inscriptionata cu sigla CONPET SA. Produsul va fi prevazut cu
marcaj de conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la Art.10, Art.12, Art.20 si
Anexa 3 din Legea 608/2001 republicata.

1
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Standarde:
SR EN 340 - Imbracaminte de protectie. Cerinte generale.
SR EN 342 - Imbracaminte de protectie. Ansambluri si articole de imbracaminte
de protectie impotriva frigului.
SR EN 343 +A1:2008- Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva ploii.
SR EN ISO 14116 - Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor.
Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării
SR EN 1149 - Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice.
SR EN 13034+A1:2010 - Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice.
Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica care prezinta o
protectie limitata impotriva produselor chimice lichide echipamente de tip 6 si tip PB [6].

Director Departament P.I.C,

/EC. Daniel .Ni~UlaeJ/p~.' Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. An~a Bărbulescu

Intocmit,

. Spec.SSM Mihai Nica
J)<;::;>-~
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

••

••

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate ale produsului finit, emise si completate conform

Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratiile de conformitate ale produsului finit, emise si completate conform

Art.16Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

- certificatul de calitate si garantie

*1.Mostrele de EIP nu necesita inscriptionare, aceasta putand fi realizata separat, pe o
bucata de material textil.
2. Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul
susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de
utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la
termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile
transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul
va fi returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform
mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de
protectie pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit
obligatoriu si gratuit de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va
face exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

3



**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809/2005, pentru documentele ce provin de
la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita
de o traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca
sunt insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 /2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu
amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi
introducerii pe piaţă a produselor neconforme.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Director Departament P.I.C,

/Ec. Daniel Niculae

~~

4

Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. A~ela Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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e •
Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş
12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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LOT 4
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SALOPETA

- 1.700 bucăti -,

1.575 buc. insctipţionate S.C. CONPET S.A. (+ sigla)
125 buc. insctipţionate S.C. CONPET S.A. (+ sigla) - S.P.S.U.
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se eONPETSA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559, Prahova. Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de Înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 Iei

JllfCONPET

DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Salopeta

Salopeta va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004***
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Salopeta va avea o eticheta
nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea,
standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.
Va fi fabricata astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care este destinata,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând
totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care
intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de
echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea
produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului
de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie
adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să
pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a
aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Descriere:

Salopeta va fi compusa din bluza, pantaloni cu pieptar si spate si 2 tricouri.

Bluza va avea urmatoarele caracteristici de baza: maneci aplicate terminate cu benzi
elastice, inchidere frontala cu sublaist si nasturi, 2 buzunare aplicate pe piept sus,
acoperite cu clape inchise cu velcro. Terminatia /strangerea bluzei va fi realizata cu banda
elastica.
Pe maneC8'-peantebrat, bluza va fi prevazuta cu banda reflectorizanta avand o latimede 5
cm. Bluza va fi prevazuta cu epoleti pentru salvare.

Pantalonul va fi cu pieptar, cu spate si bretele de ajustare din elastic, cu slit incheiat cu
nasturi, cu doua buzunare aplicate in partea din fata, un buzunar pe pieptar si un buzunar
mic pe piciorul drept, in partea laterala, deasupra genunchiului.
La partea inferioara, la o distanta de 15 cm de jos in sus, pantalonii vor fi prevazuti cu
banda refiectorizanta lata de 5 cm.

Salopeta trebuie sa fie confortabila, confectionata din material de calitate,(dupa caz
sanforizat), cu o greutate specifica de min. 300 gr.lmp, termorezistent, care sa reziste la
murdarire, agresiuni mecanice superficiale, abraziune, agatare si in locuri de munca cu
conditii atmosferice agresive: ploaie, praf etc.
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Materialul din care este confecţionata salopeta trebuie sa fie rezistent la produse chimice
si pentru utilizare in atmosfera potential exploziva-specifica domeniului petrolier.
Salopeta va fi obligatoriu inscripţionată, conform cerintelor din fisa de date. Produsul va fi
prevazut cu marcaj de conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la Art.10, Art.12,
Art.20 si Anexa 3 din Legea 608/2001 republicata.

Standarde:

SR EN ISO 13688- Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale
SR EN ISO 14116- Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor.
Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării.
SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice.
SR EN 13034+A 1:201 O - Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinte
de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica care prezinta o protectie limitata
impotriva produselor chimice lichide echipamente de tip 6 si tip PB [6].

Tricourile vor fi unisex, confectionate din bumbac (sanforizat), in culorile Conpet.
Combinatia de culori va fi conform modelului prezentat in materialul fotografic anexat. Unul
dintre tricouri va fi simplu (Ia baza gatului), cu maneca lunga, va fi prevazut pe piept, in
partea stanga cu buzunar. Cel de-al doilea tricou va fi cu maneca scurta, tip polo (cu guler
si slit incheiat cu nasturi) si va fi de asemenea prevazut cu buzunar pe piept in partea
stanga. Tricourile vor fi personalizate cu sigla Conpet.

Director Departament P.I.C,

IEc. Daniel Niculae
~.
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Ing.Andro~ Bărbulescu
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art; 16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
certificatul de calitate si garantie

*1.Mostrele de EIP nu necesita inscriptionare, aceasta putand fi realizata separat, pe o
bucata de material textil.
2. Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si
gratuit de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 /2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt
insotite de toate documentele solicitate.
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***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115/2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Director Departament p.l.e,

;t:C.~UI~.
;:f/~v
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing.An~a Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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LOT 5

ANSAMBLU SI BLUZON
'1

DE PLOAIE

- 1.515 bucăti -•

430 buc. - Ansamblu ploaie (bluzon % + pantalon)
1.085 buc. - Bluzon %
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D Str, Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559. Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax; + 40-244 - 51 6451

. , e-mail: conpet@conpet.ro: web: www.conpet.ro:l:t~;:.:t Cod unic de inregistrare; R 1350020. Cod CAEN 4950
~ Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29J6/22.01.1991

capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

J!lfCONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Ansamblu si bluzon de ploaie

Ansamblul de ploaie va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si

Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale

echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Ansamblul de ploaie va avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele

fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie,

nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricat astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care este destinat,

utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,

dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice

componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul

purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite,

proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau Ieziuni. Trebuie diminuată orice

cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie

executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu

trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP

trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei

echipamentului.

Descriere:

Ansamblul de ploaie va fi compus din bluzon 3/4 si pantalon.

Bluzonul va avea urmatoarele caracteristici: gulerul drept, maneci aplicate terminate cu
benzi elastice. Inchiderea frontala va fi realizata prin fermoar cu dubla deschidere, strat
protector interior si clapeta exterioara prevazuta cu velcro, conform materialului foto
anexat.
Va fi prevazuta cu doua buzunare aplicate in talie, acoperite cu clapa prevazuta cu

velcro. Terminatia/strangerea bluzei se realizeaza cu snur. Bluza va fi captusita.

mailto:conpet@conpet.ro:
http://www.conpet.ro
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Pe maneci-pe antebrat, bluza va fi prevazuta cu banda reflectorizanta de 5 cm latime,

iar de jur imprejurul pieptului va avea inca doua benzi reflectorizante de latime 5 cm, cu

o distanta de 5 cm intre ele. Bluza va fi prevazuta cu gluga ajustabila cu snur.

Panta/anul se va ajusta in talie cu elastic si va avea buzunare aplicate la partea din fata.

La partea inferioara, la 15 cm inaltime de jos in sus, pantalonii vor fi prevazuti cu doua

randuri de banda reflectorizanta de 5 cm latime, cu o distanta de 5 cm intre ele.

Ansamblul de ploaie trebuie sa fie confortabil, confectionat din material de calitate
peliculizat cu strat din poliuretan si cusaturi termosudate ce asigură impermeabilitatea şi
flexibilitatea chiar şi la temperaturi joase, impermeabil, rezistent la conditii atmosferice
agresive: vant, praf, expunere la intemperii pentru o perioada de pana la 8 ore etc.
Materialul din care este confecţionat echipamentul trebuie sa fie rezistent la produse
chimice si pentru utilizare in atmosfera potential exploziva-specifica domeniului
petrolier.
Ansamblul de ploaie va fi de culoare verde f10rescentsi va fi inscriptionat pe spate si in
partea stanga a pieptului, cu sigla CONPET SA. Produsul va fi prevazut cu marcaj de
conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la Art.1O, Art.12, Art.20 si Anexa 3 din
Legea 608/2001 republicata.

Standarde:

SR EN 340 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale
SR EN 343 +A1:2008- Imbracaminte de protectie, Protectie impotriva ploii.
SR EN 471 - Îmbrăcăminte avertizoare de Înaltă vizibilitate
SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecţie, Proprietăţi electrostatice.

Director Departament P.I.C,

Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. Andr~ărbUleSCU

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JJ=p--
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate ale produsului finit, emisa si completata conform

Art.16Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratiile de conformitate ale produsului finit, emise si completate conform

Art.16Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

- certificatul de calitate si garantie

*1.Mostrele de EIP nu necesita inscriptionare, aceasta putand fi realizata separat, pe o
bucata de material textil.
2. Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul
susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de 'identificare
si instructiuni de utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in
cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.
Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul
va fi returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform
mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de
protectie pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este
obligat sa inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.



**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809/2005, pentru documentele ce provin de
la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita
de o traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca
sunt insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115/2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu
amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi
introducerii pe piaţă a produselor neconforme.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Director Departament p.l.e,

;'Ec. Daniel Niculae

~'
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. Andro~bulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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