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Achiziție « Centura de poziționare antistatică și opritor de cădere » 

 

Cod CPV 35100000-5 

 

Centura de poziționare antistatică va respecta cerințele esențiale de sănătate și securitate a EIP 

și condițiile pentru introducerea lor pe piață, prevăzute în “REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al 

PARLAMENTULUI  EUROPEAN și al CONSILIULUI, din 9 Martie 2016, privind echipamentele 

individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului” (denumit în 

continuare Regulament), la Art.8 și Anexa II.  

În conformitate cu Art. 17, alin (4) din Regulament, echipamentul de protecție va avea 

inscripționat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protecție, nivelurile de 

performanță etc. 

În condiţiile în care este întreținut corect și utilizat în scopul pentru care a fost proiectat, 

echipamentul de protecție trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, astfel 

încât: 

✓ Utilizatorul să-şi poată desfăşura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând 

totodată de o protecţie adecvată de cel mai înalt nivel posibil. 

✓ EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în 

condiții de utilizare previzibile 

✓ Orice parte a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor 

astfel de echipamente, să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea 

produce iritare excesivă sau leziuni. 

✓ Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de EIP asupra acțiunilor care trebuie 

întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În 

plus, utilizarea EIP nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul. 

✓ EIP trebuie proiectate și fabricate în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe 

utilizator și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de 

factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În 

acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea EIP la morfologia utilizatorului prin toate mijloacele 

corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate 

de mărimi.   
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✓ EIP trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. EIP 

trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare 

împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu 

în condițiile de utilizare previzibile. 

Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice 

ofertă care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în situația în care asigură un 

nivel calitativ superior acestor cerințe. 

Pentru produsele prezentate, ofertantul va face dovada că există în România cel puțin o 

firmă autorizată de producătorul echipamentului pentru a efectua verificările periodice 

cerute normele europene (SR EN 365). 

Descriere: 

Centura va fi confecţionată din materiale rezistente la produse petroliere și va avea 

următoarele caracteristici de bază: puncte de ancorare frontal și dorsal, catarame cu închidere 

rapidă, chingi de umăr și picioare reglabile și căptușite, anse pentru scule. 

 

Opritor de cădere cu frânghie va fi prevăzut cu matisare de siguranță cu manșon protector, 

opritor de cădere detașabil cu absorbitor de energie, carabiniere cu închidere rapidă din materiale 

antiscântei, va avea un diametru de minim 12mm cu fir de semnalizare a uzurii și o lungime de 

2m. 

SAU 

Opritor de cădere cu cablu retractabil, utilizabil atât pe verticală cât și pe orizontală, cu cablu 

cu o lungime de maxim 6 metri. 

Echipamentele trebuie să fie certificate pentru utilizare în atmosferă potențial explozivă fără 

restricții, respectând cerințele menționate în Anexa II la Regulament- Cap. 2, pct. 2.6. 

Standarde : 

SR EN 362 -  Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de 

legatură. 

SR EN 353-2 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înăltime. Partea 2: 

Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil. 

SR EN 358 - Echipament individual de protectie pentru pozitionare in timpul lucrului si prevenirea 

caderilor de la inaltime. Centuri de pozitionare in timpul lucrului si limitare a deplasarii si 

mijloace de legatura pentru pozitionare in timpul lucrului. 



 

 

SR EN 361 - Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Centuri 

complexe. 

SR EN 360 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Dispozitive de 

protecție de cădere de tip retractabil. 

 

Necesar:  6 buc. Centură de poziționare; 

               22 buc. Opritor de cădere (frânghie sau cablu retractabil). 

 

Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita o mostră pentru centură și o mostră pentru 

opritorul de cădere, mostre ce nu se vor returna. 

Mostrele prezentate vor fi identice cu produsul ofertat. Produsul ofertat va fi asigurat pe 

toata durata contractului. 

Se va evalua conformitatea documentației însotitoare cu cerințele caietului de sarcini, precum 

și corespondența mostrelor prezentate cu documentația însoțitoare. În cazul în care documentația 

este incompletă sau nu se poate stabili cu precizie dacă produsul este conform, se va solicita 

ofertantului completarea documentației. Dacă în urma completării documentației tot nu se poate 

stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerințele din caietul de sarcini sau corespondența 

dintre produsul prezentat în documentație și cel prezentat ca mostră, oferta va fi declarată 

neconformă. 

 

 

✓ Documentele ce vor însoți produsul ofertat și care vor fi anexe la contractul de achiziție: 

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în Regulament- Anexa II, 

pct. 1.4., redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1)/ * Instrucțiuni de 

utilizare-depozitare, redactate în limba română, în conformitate cu prevederile HG nr. 115/ 

2004, Anexa 2, pct. 1.4.  

- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei 

IX din Regulament valabila pana la data finalizarii contractului, sau includerea în 

instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE 

(conform Regulament, Art.8 alin. (8)) / *Declarație de conformitate a produsului finit 

(pentru întreg lotul/cantitatea ce face obiectul contractului), emisă și completată conform  

HG 115/ 2004, Art. 16, lit. a și Anexa 4;  

- **Certificatul de examinare EC de tip, conform HG 115/ 2004 - Art. 9 al. (2), Art. 15 

al. (1)     lit. c, Art. 17, Art. 22 alin. (1) și (2), valabil până la data finalizării contractului;  

 

 

 

 



 

 

✓ Documentele ce vor însoți produsul livrat: 

-  Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în Regulament- Anexa II, 

pct. 1.4. redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1)/ * Instrucțiuni de 

utilizare-depozitare, redactate în limba română, în conformitate cu prevederile HG nr. 115/ 

2004, Anexa 2, pct. 1.4.; 

-  Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei 

IX din Regulament valabilă până la data finalizării contractului, sau includerea în 

instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE 

(conform Regulament, Art.8 alin. (8)) / *Declarație de conformitate a produsului finit 

(pentru întreg lotul/cantitatea ce face obiectul contractului), emisă și completată conform  

HG 115/ 2004, Art. 16, lit. a și Anexa 4. 

 
 

  Ținând seama de dispozițiile tranzitorii menționate în Regulament la Art. 47: 

*  Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care fac 

obiectul Directivei 89/686/CEE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au 

fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2019. 

** Certificatele de examinare EC de tip emise în temeiul Directivei 89/686/CEE 

(transpusă în legislația națională prin HG nr. 115/ 2004), rămân valabile până la data de 21 

Aprilie 2023, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.  

 

 

Note:  

1. Pentru documentele ce provin de la producători din UE și nu sunt redactate în limba română, 

se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de traducerea în limba română 

(realizată de către un traducător autorizat) - conform prevederilor Legii nr. 500/ 2004, Art. 4.  

2. Pentru documentele emise în baza  Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European 

și al Consiliului, din 9 Martie 2016, se vor aplica prevederile HG nr. 305/ 2017, Art.1 alin. (3) 

și (4)- care stabilesc obligativitatea redactării / traducerii acestor documente în limba română. 

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în magazia beneficiarului, 

indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu își asumă nicio responsabilitate 

pentru eventualele întârzieri datorate firmelor de transport/ curierat, condițiilor meteo nefavorabile 

sau oricăror alte cauze, cu excepția celor prevăzute/ definite în mod explicit în contract (Forța 

majoră) și a perioadelor de sărbători legale / zile libere declarate oficial de autorități. 

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni - Joi între orele 07.30 

- 16.00 și Vineri între orele 07.30 - 13.30. 

Costurile transportului mărfurilor intră în prețul acestora. 

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate. 



 

 

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să 

le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract. 

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care 

a fost conceput, în perioada de garanție, furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul 

echipament exclusiv pe cheltuiala sa. 

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin 

grija și pe cheltuiala furnizorului. 
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