
SNGN ROMGAZ SA 
BIROUL MEDICINA MUNCII 
 
 

Caiet de Sarcini pentru furnizare de produse 
 

“Echipament de protectie, dezinfectanti, covor dezinfectant si lampa bactericida portabila 
cu raze UV necesare pentru prevenire raspandire COVID-19” 

 
                                                              CAIET DE SARCINI 
 
Cap. 1 . Introducere 

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
      Caietul de Sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără 
a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, 
siguranţa în exploatare,  precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode 
de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde 
relevante sau altele asemenea. 
 

În cadrul acestei proceduri, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SEDIU  îndeplineşte rolul de Entitatea 
Contractantă, respectiv Entitatea Contractantă în cadrul Contractului. 
 

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 
anumit capitol din prezentul Caiet de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 
fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată 
pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Cap.2. Contextul realizarii acestei achizitii de produse 

2.1. Informatii despre Entitatea Contractanta 
 
    Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă 
la tranzacționare din 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE). Acționar 
principal este statul român cu o participație de 70 %. Compania are o experiență vastă în domeniul 
explorării și producerii de gaze natural. 
    Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan 
prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze natural, efectuează 
intervenții, reparații capitale și operații special la sonde și asigură servicii profesioniste de transport 
tehnologic. 
      În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, 
devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. 

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitia produselor 

Entitatea Contractanta urmăreste achizitia de Echipament de protectie, dezinfectanti, covor 
dezinfectant si lampa bactericida portabila cu raze UV necesare pentru prevenire 
raspandire COVID-19” pentru  protectia personalului medico-sanitar pentru prevenirea raspandirii 

infectiei COVID -19 in randul angajatilor. 

Obiectul Contractului sectorial de produse este achizitionarea “ Echipament de protectie, 
dezinfectanti, covor dezinfectant si lampa bactericida portabila  cu raze UV necesare 
pentru prevenire raspandire COVID-19”. 

Prin achizitia acestor produse Entitatea Contractantă doreste sa asigure echipamentul de protectie  
a personalului medico-sanitar, necesarul de dezinfectanti si echipamente de dezinfectie a aerului ipentru 
prevenirea raspandirii infectiei cu COVID -19 in randul angajatilor in cadrul asistentei medicale conform 
reglementarilor emise de catre  Ministerul Sanatatii cu privire la echipamentele individuale de protectie in 
contextul COVID-19. 

In acest sens, aşteptările Entităţii Contractante în legătură cu modul de derulare a activităţilor în 
cadrul Contractului vor avea in vedere următoarele principii: 

- Contractantul va acţiona cu respectarea în integralitate a intereselor Entităţii Contractante pe durata 
furnizării produselor, în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de 
atribuire; 



- Contractantul va acţiona si va depune toate diligentele necesare pentru realizarea obiectivelor 
prezentate in prezentul Caiet de Sarcini si pentru derularea relatiei contractuale, astfel incat sa optimizeze 
folosirea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite de Entitatea Contractanta. 

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea Contractanta 

Achizitia de " Echipament de protectie, dezinfectanti, covor dezinfectant si lampa 
bactericida  portabila cu raze UV necesare pentru prevenire raspandire COVID-19” este 

necesara  pentru  protectia personalului medico-sanitar care isi desfasoara activitatea  in cadrul Biroului 
Medicina Muncii, precum si pentru prevenirea raspandirii infectiei COVID -19 in randul angajatilor. 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care se afla in evidenta Biroului Medicina Muncii. 

2.4. Factori interesati si rolul acestora  

Achizitia produselor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini este solicitata de catre Biroul 
Medicina Muncii din cadrul Entitatii Contractante. 

Cap. 3. Descrierea produselor solicitate 

Conform Anexei nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini 

3.1. Descrierea situatiei actuale 

Achizitia este necesara datorita epuizarii stocului de echipament de protectie, dezinfectanti si dotarea 

cu echipament de dezinfectie a aerului(lampa bactericida cu raze UV)  pentru dezinfectia cabinetelor 

din cadrul Biroului Medicina Muncii, precum si dezinfectia aerului din spatiile administrative ale Sediului 

Societatii. 

Este necesara   asigurarea continua a echipamentului de protectie specific si adecvat pentru 

personalul medico-sanitar in timpul desfasurarii activitatii de supraveghere a starii de sanatate a 

angajatiilor SNGN ROMGAZ SA. 

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 
Achizitia este necesara  pentru  prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19 in cadrul societatii 

SNGN ROMGAZ SA. 

3.3. Produsele solicitate si operatiunile cu titlu de accesoriu necesar a fi realizate 

3.3.1. Produse solicitate 
Conform Anexei nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini 

3.3.2. Locul de livrare 
Livrarea se va realiza in ambalaje, sigilate, astfel incat  care sa asigure protectia produselor pe 

durata transportului si pentru pastrare/stocare  la sediul Biroului Medicina Muncii din cadrul S.N.G.N 
ROMGAZ S.A MEDIAS, str.C.I.Motas, nr.4, Medias, jud.Sibiu 

3.3.3. Data de livrare solicitata 
    Produsele vor fi livrate pe o perioada de 2 luni de la semnarea contractului si  constituirea garantiei de 
buna executie. 
   Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părţi și încetează să producă efecte în 
momentul în care ambele Părţi şi-au îndeplinit obligaţiile una faţă de cealaltă. 

3.3.4. Caracteristici tehnice minimale: 
Conform Anexei nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini 

       Cerintele impuse prin prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens 

orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, 

numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor 

minimale din Caietul de Sarcini. 

3.3.5. Garantie 

Nr. 
Crt 

Descriere cerinta Parametru solicitat 

1 
Garantie  
 

Perioada de garantie acordata produselor va fi conform inscrisurilor 
Producatorului. 

 
Garanţia certifica faptul că produsele sunt în conformitate cu specificaţiile Caietului de Sarcini, fără 

costuri suplimentare si trebuie sa acopere toate costurile rezultate din inlocuirea produselor, inclusiv 
ambalarea, furnizarea si transportul pentru produsele inlocuite. 



Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate la Entitatea Contractantă, 
după livrarea produselor la destinaţia finală. 

Entitatea Contractantă are dreptul de a notifica imediat Contractantul, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

La primirea unei astfel de notificări, Contractantul are obligaţia de a da curs solicitarii in termen de 
3 zile lucratoare si de a remedia/inlocuii gratuit  produsul, în termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii 
Procesului – verbal de constatare, fără costuri suplimentare pentru Entitatea Contractantă.  

3.3.6 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 
Produsele sunt considerate livrate cand toate activitatile in cadrul Contractului au fost realizate si 

sunt acceptate de Entitatea Contractanta. 
Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Entitatea Contractanta. 
Livrarea articolelor se va realiza in ambalaje,  cu respectarea cerintelor legale de introducere pe 

piata a ambalajelor, sigilate, care sa asigure protectia produsului pe durata transportului si pentru 
pastrare/stocare in magazia sediului Biroului Medicina Muncii din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Medias, 
str.C.I.Motas nr.4. 

Etichetarea produselor furnizate trebuie sa fie facuta in limba romana conform regulamentelor 
euuropene in vigoare. 

Transportul produselor pana la sediului societatii S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Medias, str.C.I.Motas 
nr.4, este asigurat de catre Contractant. 

Costurile de livrare, manipulare, incarcare-descarcare vor fi asigurate de Contractant si vor fi 
incluse in pretul de livrare ofertat. 

Contractantul va stabili modul de, transport si livrare a produsului pana la Entitatea Contractantă. 
Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încat sa previna orice dauna sau 

deteriorare în timpul transportului acestora catre destinatia stabilita si le va livra utilizand suporturi pentru 
marfa fabricate din materiale refolosibile. 

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării 
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în 
locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde 
este cazul, distanta față de destinația finală a produsului furnizat și eventuala absență a facilităților de 
manipulare la punctele de tranzitare. 

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi 
asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor 
extern. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că 
a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un 
motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 
            Entitatea Contractantă  are dreptul de a inspecta si testa produsele prezentate la ofertare pentru a 
verifica conformitatea cu specificatia tehnica solicitata. 

3.4. Atributiile si responsabilitatile Partilor 

Contractantul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau la performanţele prezentate 
în propunerea tehnică.  

Contractantul se obligă să furnizeze produsul cu mijloace proprii de transport, in termenul prevazut 
in Contract. 

Contractantul are obligaţia de a despagubi Entitatea Contractantă împotriva oricaror: 

 reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsul achizitionat; 

 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încalcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Entitatea 

Contractantă. 

Entitatea Contractantă se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit. 
Entitatea Contractantă se obligă să plătească preţul produsului către Contractant in baza facturii fiscale 

si numai dupa data inregistrarii, fara neconformitati, a notei de receptie. 

Cap.4. Documentatii ce trebuie furnizate Entitatii Contractante in legatura cu produsul 

Nr. 
Crt 

Descriere cerinta Parametru 
solicitat 

Parametru 
ofertat 

Observatii 

 1 2 3 4 



1 Propunerea tehnica propriu-zisa prin 
completarea prezentei specificatii tehnice in 
coloana 3 „caracteristici ofertate/parametru 
ofertat” cu valoarea caracteristicilor produselor 
ofertate. 

DA 

  

2 Fisa tehnica a produselor ofertate, cuprinzand 
detalii tehnice. 
 DA 

 Se poate demonstra 
prin downloadare si 
listare de pe site-ul 
producatorului/furnizor
ului. 

3. Dovada certificarii sistemului de management 
al calitatii in conformitate cu cerintele 
standardului SR EN ISO 9001:2008 sau 
echivalent, dovada emisa de o societate 
acreditata RENAR (Asociatia de Acreditare din 
Romania-organism national de acreditare unic, 
in temeiul OG 23/2009 si in baza prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si 
functioneaza in coordonarea Ministerului  
Economiei) sau de catre alt organism similar pe 
plan international 

DA 

 Se va prezenta 
certificat emis de un 
organism de certificare, 
sau alte documente 
care probeaza in mod 
concludent indeplinirea 
cerintei: spre exemplu, 
proceduri/manuale de 
calitate, activitate 
procedurata, etc 
similare cu cele 
prevazute drept 
conditie pentru 
obtinerea respectivei  
certificari 

4 Documente care insotesc produsele la 
livrare: 
- factura fiscala si avizul de expeditie;  
- fisa tehnica cu instructiuni de folosire in limba 
romana 
- certificat de garantie 
- certificat de calitate 
- certificat sau declaratie de conformitate prin 
care se certifica faptul ca produsul livrat nu 
afecteaza sanatatea oamenilor si mediul, 
respecta in totalitate cerintele prevazute in 
normele si directivele UE la care sunt supuse 
produsele sau grupa de produse respectiva si 
isi asuma intreaga responsabilitate in acest 
sens 

DA 

  

5 Alte documente pe care furnizorul le considera 
necesar a fi prezentate pentru o mai buna 
utilizare a produselor 

DA 
  

Cap. 5. Receptia produselor 

Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la destinatia finala a produselor, in prezenta reprezentantilor 
Entitatii Contractante. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, 
Entitatea Contractantă are dreptul sa il respinga, iar Contractantul are obligatia, fara a modifica pretul 
Contractului, de a inlocui produsul refuzat. 

Dreptul Entitatii Contractante de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Contractant, cu sau fara participarea 
unui reprezentant al Entitatii Contractante, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

Entitatea Contractantă are dreptul de a notifica imediat Contractantului, in scris, orice plangere sau 
reclamatie ce apare pe parcursul derularii Contractului. La primirea unei astfel de notificari, Contractantul 
are obligatia de a inlocui produsul in termen de 3 zile, fara costuri suplimentare pentru Entitatea 
Contractantă. 

Cap. 6. Modalitati si conditii de plata 

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Facturile vor fi trimise în original la adresa 

specificata de Entitatea Contractantă, respectiv Str.C.I.Motas nr.4, Medias, jud.Sibiu. 



Factura insoteste produsele si sta la baza Notei de receptie, dupa livrarea  produselor. Nota de receptie 

va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente 

justificative prevăzute mai jos: 

a) certificatul de calitate și garanție; 

b) declarația  de conformitate; 

c) avizul de expediție a produsului; 

Plata facturii va fi făcută către Contractant, prin Ordin de Plată, în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării facturii la Entitatea Contractantă. Plata se va face prin transfer bancar în contul Contractantului  
sau prin alte forme de plată prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Cap. 7. Cadrul legal care guverneaza relatia intre Entitatea Contractanta si Contractant 

Prezentul capitol detaliaza Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Entitatea Contractantă şi 
Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă). 

In prezentul capitol sunt incluse informaţii despre legislaţia, reglementările şi standardele aplicabile 
în furnizarea produselor şi care trebuie respectate ca atare. 

În cazul în care, pe parcusul derularii relatiei contractuale, vor interveni schimbări legislative, 
Contractantul are obligaţia de a informa Entitatea Contractantă cu privire la consecinţele asupra 
activităţilor care fac obiectul Contractului şi de a-şi adapta activitatea în funcţie de decizia Entităţii 
Contractante în legătură cu schimbările legislative.  

În cazul în care o astfel de situaţie devine aplicabilă, Contractantul se obliga sa notifice  Entitatea 
Contractanta in termen de 2 (doua) zile de la data aparitiei modificarii cu impact legislativ asupra derularii 
raporturilor contractuale, iar Entitatea Contractanta va comunica Decizia si modul de adaptare a activitatii 
in termen de 2 (doua) zile de la data primirii Notificarii. 

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta, în executarea Contractului, obligaţiile 
aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin 
acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii, 
astfel cum acestea sunt enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 
i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare; 
ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă; 
iii. Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată; 
iv. Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate; 
v. Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
vi. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie); 
vii. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei; 
viii. Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind 
substanţele care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării 
acestora (Convenţia de la Basel); 
xi. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind 
POP); 
xii. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, 
aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional 
(UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale.] 
Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative, iar enumerarea acestora in  
prezentul capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă. 
 
7.1. Legislație generală și specifică 

- Legea nr. 99/ 2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;  
- Ordinul 1068/1652/2018 –privind achizitia de produse verzi – cerinte minimale. 

 
7.2. Cerinte si legislație privind sănătatea și securitatea în muncă 

Se vor  respecta prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare, conform cu 
„CERINTE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA” anexate prezentului caiet de sarcini.  

 
 
 



7.3. Cerinte si legislație de mediu 
Se vor  respecta prevederile legislatiei in vigoare, conform cu „CERINTE DE PROTECTIA 

MEDIULUI” anexate prezentului caiet de sarcini.  
7.4. Cerinte si legislatie pentru Situatii de Urgenta  

 Se vor  respecta prevederile legislatiei in vigoare, conform cu „CERINTE PENTRU SITUATII DE 
URGENTA” anexate prezentului caiet de sarcini.  

Cap. 8. Managementul Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului 

Entitatile interne, beneficiare ale furnizarii de produse, sunt responsabile pentru aspectele 
privitoare la  modul de utilizare a produselor care fac obiectul Contractului. 

Directia Achizitii a, Entitatii Contractante va fi responsabil cu toate aspectele procedurale ale 
achiziţiei, în timp ce Serviciul Contabilitate al acesteia, va fi responsabil de păstrarea documentelor 
financiare originale şi de efectuarea platilor pentru acest Contract. 

Contractantul este responsabil cu urmatoarele activitati: 
- realizarea la timp a activităţilor şi a sarcinilor stabilite în Caietul de Sarcini, anexă şi parte 

integrantă a Contractului de furnizare; 
- îndeplinirea obiectului Contractului cu atenţia, eficienţa şi promptitudinea necesare, în 

conformitate cu bunele practici din domeniu, Caietul de Sarcini şi propunerea tehnică; 
- solicitarea într-o formă clară a documentelor şi datelor necesare desfăşurării Contractului;  

Cap.9.  Ipoteze si riscuri – Riscurile aferente implementarii Contractului ce cad in responsabilitatea 
Partilor 

9.1. Alocarea riscurilor: 

 riscul neindeplinirii obligatiilor Contractuale de catre Parti este reglementat prin Contract; 

 riscurile ce decurg din erorile nedetectate la momentul semnarii Contractului, incluse in oferta 

Contractantului, sunt in sarcina acestuia (exonereaza de raspundere Entitatea Contractanta); 

 riscul facturarii in fals a produsului care nu a fost furnizat este in sarcina Entitatii Contractanta; 

 riscul degradarii produsului in timpul transportului pana la destinatia finala este in sarcina 

Contractantului, acesta este direct raspunzator de alegerea modalitatii de transport; 

 riscul lipsei monitorizarii efective din punct de vedere al duratei de furnizare a Contractului sectorial 

este in sarcina Entitatii Contractante; 

 riscul constatarii unor neconformitati ale produsului livrat cu cerintele solicitate in Caietul de Sarcini, 

semnalate la receptie, este in sarcina Entitatii Contractante. 

9.2. Masuri de gestionare a riscurilor:  

Pentru compensarea prejudiciului suferit de catre Entitatea Contractanta ca urmare a indeplinirii 
necorespunzatoare, ori cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate de catre Contractant, 
Entitatea Contractanta poate percepe penalitati, daune-interese, poate executa Garantia de buna executie 
a Contracului, sau poate rezilia Contractul din vina exclusiva a Contractantului 
 
Cap. 10. Alte informatii 
 
     10.1.  Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea 
Contractului  sectorial de produse si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza carora 
operatorii economici îsi vor elabora oferta. 
     10.2. Entitatea Contractanta considera ca prezentul Caiet de Sarcini ofera informatii detaliate privind 
produsele ce se doresc a fi achizitionate. Cerintele specificate în prezentul Caiet de Sarcini vor fi 
considerate ca fiind cerinte minime. În acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile 
Caietului de Sarcini, va fi luata în considerare numai în masura în care propunerea tehnica presupune 
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de Sarcini." 
 
 

Șef Birou Medicina Muncii                                                                 Intocmit, 
 Dr. ALINA RADU                                                                       As. Maria Adela Popa 

 
 
 
 
 



 
  Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini nr ................../.......................... 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Produs U.M. Caracteristici Tehice minimale Cant. 

 LOT 1 – Echipament de protectie 

1 Botosi unica 
folosinta 

Buc - acoperitori pantofi nesterili de unica 
folosinta confectionati din material 
netesut, polipropilena, material cu grad 
ridicat de rezistenta la penetrarea 
fluidelor si microorganismelor, prevazuti 
cu elastic in perimetru. 

5.000 buc. 

2 Halate de unica 
folosinta cu arici 

sau legaturi 

Buc - halat vizitator de protectie nesteril de 
unica folosinta  confectionat din material 
netesut, polipropilena, prevazut cu 
manseta elastica la maneci si inchidere 
cu arici, marime XXL( 100cm*150cm) 

3.000 buc. 

3 Bonete unica 
folosinta cu elastic 

Buc - bonete nesterile de unica folosinta 
confectionate din material netesut, 
polipropilena, bufante prevazute  cu 
elastic ajustabil pentru marimea capului, 
marime universala. 

3.000 buc. 

4 Masca chirurgicala 
de unica folosinta 

Buc. - masca chirurgicala cu 3 pliuri si cu 3 
straturi de protectie a cailor respiratorii 
din material netesut impermeabil, 
hipoalergic, permite o respiratie fara 
efort si o filtrare de pana la 99%, sistem 
de fixare cu elastic, clema de fixare in 
jurul nasului 

10.000 buc. 

5 Masca de protectie 
cai respiratorii tip 

FFP2 

Buc. -   masca de protectie respiratorie  KN 94 
tip FFP2- cu 4 straturi, cu elastic, se 
muleaza bine pe suprafata fetei oferind o 
etansietate ridicata fata de masca 
chirurgicala simpla, ofera protectie 
minim 94% impotriva bacteriilor, 
virusilor, ambalate individual. 

2.000 buc. 

6 Manusi chirurgicale cutie - de unica folosinta, din latex, pudrate, 
nesterile, ambidextrius 
 - 100 bucati/cutie 

270 cut. 
- 200 cut. marime S 
- 70 cut.marime M 

  
LOT 2 Dezinfectanti 

1 Sapun lichid, 

antiseptic si 

dezinfectant pentru 

spalarea si 

igienizarea mainilor 

Flac. - Sapun lichid, antiseptic si dezinfectant 
pentru spalarea si igienizarea mainilor; 
 Solutie gata preparata ce se utilizeaza 

in spitale pentru spalarea si 

dezinfectarea igienica a mainilor 

personalului. 

Compozitie: Acis D-gluconic, compus 

cu N,N’’-bis (4-clorofenil)-3,12-

diimino-2,4,11,13- tetraaza 

tetradecan diamina (2 :1) (CHDG) 

Actiune: biocid, bactericid, levuricid, 

dezinfectie  de nivel chirurgical; 

Activitate biocida: dezinfectant igienic 

bactericid conform EN 1499, 5ml 

nediluat timp de 30 secunde si 

bactericid conform EN 13727+A2 in 

conditii de murdarie, Faza2 Etapa1 

4 flac. 



nediluat timp de 3 min. Levuricid 

conform EN 13624 Faza2 Etapa1 

nediluat timp de 3 min. Dezinfectie de 

nivel chirurgical conform EN 12791, 

2x5ml nediluat timp de 1-2 min. 

Prezentare: flacon la 1 litru 

2 Dezinfectant pentru 

dezinfectia 

chirurgicala si 

igienica a mainilor 

 

Flac. - Dezinfectant pentru dezinfectia 
chirurgicala si igienica a mainilor; 
Solutie gata preparata pe baza de 

alcool; incolor, inodor, hipoalergenic; 

Compozitie: etanol 78,2%, bifenil-2-0; 

Actiune: biocid, bactericid, virucid, 

microbactericid, fungicid, eficienta mare 

microbiologica.  

Prezentare: flacon 500ml 

15 flac. 

3 Dezinfectant pentru 

maini si suprafete 

 

Flac. - Dezinfectant pentru maini si suprafete 
-  dezinfectant pentru maini si suprafete 
–alcool sanitar concentratie 70% alcool 
Compozitie: alcool etilic rafinat 

denaturant cu salicilat de etil și albastru 

de metilen, apă dedurizată; se 

utilizeaza nediluat; 

Actiune: biocid, bactericid, fungicid; 

Pentru dezinfectia suprafetelor timpul 

de actiune este de 7 min, iar pentru 

dezinfectia mainilor timpul de actiune 

este 2x30 secunde cu cate 5 ml de 

produs pentru fiecare data. 

 Prezentare- flacon a 500 ml 

3.100 flac. 

4 Dezinfectant pentru 

suprafete 

 

- Flac 
- Cutie 
- Punga 
rezerva 

- Dezinfectant pentru suprafete; 
Solutie gata preparata, fara aldehide pe 

baza de alcool pentru dezinfectie rapida 

obiectelor, suprafetelor si 

echipamentelor medicale,  cu un timp 

de actiune intre 1- 30 de minute in 

functie de actiunea microbiologica 

dorita.; 

Compozitie: etanol 25%, propan-2-

olm35%, 

Actiune: biocid, bactericid, levuricid, 

tuberculocid, virucid; 

Uscare rapida fara a lasa urme , buna 

capacitate de acoperire , spectru larg 

de actiune in cel mai scurt timp posibil. 

Prezentare:  

-flacon a 1 litru; 

-servetele umede  impregnate cu 

dezinfectant, fara aldehide, spectru larg 

- 20 flac.  

- 5 cut. 

- 25 pungi rezerva 



de actiune microbiologica in cel mai 

scurt timp posibil uscare rapida, 

ambalate in cut. a cate 150buc/cut 

-rezerva de servetele umede a cate 
150buc/punga. 

5 Detergent si 

dezinfectant  pentru 

suprafete si 

dispozitive 

medicale 

 

Flac. - Detergent si dezinfectant pentru 
suprafete si dispozitive medicale;  
Dezinfectia si curatarea dispozitivelor 

medicale [CE 0297] si a tuturor 

suprafetelor din mediul spitalicesc unde 

siguranta igienica este imperativa. 

Solutie concentrata ce se dilueaza in 

concentratia dorita inainte de utilizare; 

Compozitie: 22 g.clorura de benzal-

coniu(clorura de benzil-C12-18-

alchildimetilamoniu), 17 gr. 

2fenoxietanol, 0,9gr. Amino alkyl 

glycine (Amines, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi, produsi de reactie 

cu acidul cloracetic) 

Actiune: biocid, bactericid, levuricid, 

tuberculocid, virucid adenovirusuri si 

rotavirusuri;  

Prezentare: flacon a  2 litri 

5 flac. 

6 Dezinfectant 

clorigen general 

pentru suprafete si 

obiecte 

contaminate 

 

Cutie. - Dezinfectant clorigen general pentru 
suprafete si obiecte contaminate; 
Tablete efervescente, ce ofera un dozaj 

sigur si usor . dezinfecteaza, curata, 

albeste si inlatura mirosurile neplacute. 

Compozitie: diclorizocianurat de sodiu 

77%; 

O tableta elibereaza 1.5 grame clor 

activ; 

Actiune: biocid, bactericid, virucid, 

fungicid, levurucid, tuberculocid, 

microbactericid; 

Prezentare: cutie a cate 200tb/cut. 

3 cut. 

7 Dezinfectant pentru 

dezinfectia si 

curatarea 

instrumentarului 

chirurgical 

 

Flac. - Dezinfectant pentru dezinfectia si 
curatarea instrumentarului chirurgical; 
Preparat fara aldehida pentru 

dezinfectie si curatare intr-o singura 

etapa, activ timp de 7 zile; 

Solutie concentrata ce se dilueaza in 

concentratia dorita inainte de utilizare; 

Compozitie: 4g Diacetat de 

cocospopilendiaminguadina, 35g 

Fenoxipropanol, 2.5g Clorura de 

benzalkoniu; 

Actiune: bactericid, virucid, fungicid, 

tuberculocid;Timp de conctact scurti, 

1 flac. 



chiar si la incarcatura proteica mare, 

datorita compozitiei optime.  

Prezentare: flacon a 2 litri. 

  

Lot 3 Covor dezinfectant cu tava de retentie 

1 Covor dezinfectant cu 
tava de retentie 

Buc. - Covor dezinfectant cu tava de retentie- 
ajuta la dezinfectarea talpii incaltamintei. 
Acest tip de covor poate fi folosit pentru 
trafic intens si pozitionat la intrarea in 
cabinete medicale, cabinete stomatologice, 
dimensiuni 52 x 49 x 2,5 cm, confectionat 
din pasla (min. 70% lana) de culoare gri, 
prevazut cu burete pentru absorbtie cu 
grosime de 1,5 cm, cu tava de retentie din 
otel zincat cu capacitate 3L, grosime 1mm 

2 buc. 

 
 

 

Lot 4 Lampa bactericida portabila cu raze UV pentru sterilizare, dezinfectie  si purificare 
a aerului 

1 Lampa bactericida 
portabila  cu raze UV 
pentru sterilizare, 
dezinfectie  si 
purificare a aerului 

Buc. - Dezinfectia aerului cu lampile 
bactericide cu flux de radiatii UV este 
asigurata intr-o camera de dezinfectie 
cu ajutorul unui ventilator, printr-un filtru 
care retine praful si alte particule 
contaminate. Intensitatea radiatiei UV si 
timpul in care aerul este retinut in 
camera de dezinfectie este reglat astfel 
incat aerul evacuate sa fie lipsit de 
microorganism. 
Aplicatii: dezinfectia aerului, eliminarea 

bacteriilor, virusilor, ciupercilor, 

mucegaiurilor, fungiilor, algelor si altor 

microorganisme patogene, prevenirea 

infectarii personalului cu 

microorganisme. 

Specificatii tehnice:- lampa portabila, 

alimentare 230V,50Hz, putere-115A, 

numar tuburi-2x55W, durata de viata a 

tubului de minim 8.000 ore, aria de 

acoperire-pana la 36mp. 

Sa asigure dezinfectie continua in 
prezenta persoanelor. 

15 buc. 

 


