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DEPARTAMENT HSE 
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CAIET DE SARCINI  ACHIZIŢIE STINGĂTOARE DE INCENDIU 

CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII 

 

1. Scopul achiziției  

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor de 

apărare împotriva incendiilor ,,STINGĂTOARE ” de incendiu.  

 

2. Condiții generale. Legislație aplicabilă. Standarde și reglementări.  

- 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 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;  

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

 

3. Specificații tehnice  

 

- Stingătoare tip SM 6  

Cantitate : 15 buc.  

Standard: SR EN 3  

Caracteristici tehnice minime ale produsului:  

Domeniul de temperatură: 00C ….. + 500C  

Dispozitiv de refulare: furtun cu duză/pâlnie de evacuare  

Termen de garanție spumă: min. 3 ani de la data recepției de catre beneficiar  

 

- Stingătoare tip P50  

Cantitate : 21 buc.  

Standard: SR EN 1866 

Caracteristici tehnice minime ale produsului:  

Dispozitiv de refulare: furtun cu duză/pâlnie de dispersie pulberi 

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar  

 

- Stingătoare tip P6  

Cantitate : 110 buc.  

Standard: SR EN 3  

Caracteristici tehnice minime ale produsului:  

Dispozitiv de refulare: furtun cu duză/pâlnie de dispersie pulberi  

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar  

 

- Stingătoare tip P2 

Cantitate : 17 buc.  

Standard: SR EN 3 

Caracteristici tehnice minime ale produsului:  

Dispozitiv de refulare: duză evacuare  

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar  
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- Stingătoare tip G5  

Cantitate : 14 buc.  

Standard: SR EN 3  

Caracteristici tehnice minime ale produsului:  

- Dispozitiv de refulare: furtun cu duză/pâlnie de evacuare  

 

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;  

- Fișa tehnică a produsului – copie de pe exemplar original, însoțit de un exemplar tradus în limba 

româna;  

- Certificat de conformitate (copie dupa original, însoțit de un exemplar tradus în limba româna)  

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

 

4. 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; 

- Termenul de garanție pentru stingătoare: min. 2 ani de la data recepției de către beneficiar;  

- Pe eticheta produsului se va inscripționa în mod obligatoriu termenul scadent de verificare al stingătorului 

precum şi termenul de garanție al substanței de stingere.  
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