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CAIET DE SARCINI 
PRIVIND ACHIZIȚIA DE MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR   

“ACCESORII PSI” 

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII 

1. Scopul achiziției 

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor 

tehnice de apărare împotriva incendiilor ,,Accesorii PSI” așa cum sunt definite în anexa nr. 5 din Ordinul 

M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, necesare dotării 

punctelor de lucru ale Conpet S.A. Ploiești. 

 

2. Legislație aplicabilă. 

➢ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

➢ Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

➢ Ordinul nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea 

introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor; 

➢ Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.  

 

 

3. Specificaţii tehnice 

 
Nr. 

crt. 
DENUMIREA PRODUSULUI 

Necesar/

U.M. 

Cerințe 

1 

Furtun pompieri refulare tip B, prevăzut cu racorduri de refulare, 

destinat transportului apei sau spumei la stingerea incendiilor sub 

formă de rolă, cu lungimea de 20 m 

28 role 

Temperatura de utilizare:         

-200C ÷ +500C 

Presiunea de lucru: 12 bar 

2 

  Furtun pompieri refulare tip C, prevăzut cu racorduri de refulare, 

destinat transportului apei sau spumei la stingerea incendiilor sub 

formă de rolă, cu lungimea de 20 m 

 

38 role 

Temperatura de utilizare:         

-200C ÷ +500C 

Presiunea de lucru: 12 bar 

3 Racord fix tip A 6 buc.  

4 Racord fix tip B 28 buc.  

5 Racord fix tip C 34 buc.  

6 Racord înfundat tip B 6 buc.  

7 Racord înfundat tip C 6 buc.  

8 Reducție B-C 29 buc.  

9 Chei hidrant tip ABC 14 buc.  

10 Pichet PSI neechipat 3 buc.  

 

4. Criterii tehnice de calificare 

Atât produsul, cât și producătorul trebuie să se regăsească în Registrul Produselor Certificate -,,Lista 

cu produsele certificate conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind 

aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice 

pentru apărarea împotriva incendiilor”. 

- Autorizaţie de la producător pentru livrarea acestor produse pe piața românească; 
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- Fișa tehnica a produsului – copie de pe exemplar original, însoțit de un exemplar tradus în limba 

româna.  

- Certificate de calitate şi garanţie a produselor, emis de ofertant – la primirea produselor. 

- Declarație de conformitate însoțită de un exemplar tradus în limba română (model pentru produsul 

ofertat); 

- Prezentarea certificatului pentru introducere pe piaţă/Notificarea pentru punere la dispoziție pe piață, 

eliberate în condițiile metodologiei din Ordinul M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei 

de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea 

împotriva incendiilor – copie. 

 

 

5. Recepție și ambalare 

- Recepţia produselor se va face la beneficiar, în jud. Prahova, mun. Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8, 

la primirea acestora; 

- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor 

interne/internaţionale de calitate. 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2 

      Jr. Ioana Mădălina LUPEA 

 

 

 

       ȘEF DEPARTAMENT HSE 

   Ing. Mădălina Mihaela MARUSSI 

 

 

 

 ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 

       Ing. Mirela Constantina DAMIAN 

 

 

ȘEF BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

                                               Ec. Adrian Ionuț BUCUR 

 

 

 

 

 

BIROU SITUAȚII DE  URGENȚĂ 

                                                                                                                                                    Ing. Costin Ghinea 


		2022-09-07T15:32:43+0300
	Costin Ghinea


		2022-09-14T08:13:16+0300
	Adrian Bucur


		2022-09-15T07:54:23+0300
	Mirela-Constantina Damian


		2022-09-15T09:15:55+0300
	Madalina-Mihaela Marussi


		2022-09-15T10:01:47+0300
	Ioana Madalina Lupea




