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l Introducere 

Caiet de sarcini pentru achiziţia de (produse) 
echipamente individuale de protecţia muncii 

pentru Consiliul Judeţean Cluj 

Caietul 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, dimensiuni, 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. 

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, 
executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la 
protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în 
mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile 
ori operaţiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz}. 

în cadrul acestei proceduri, Consiliul Judetean Cluj prin Judetul Cluj îndeplineşte rolul de 
Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul 
Contractului. 

Pentru scopul prezentei secţiuni a documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într
un anumit capitol din Caietul 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. 

2 Contextul realizării acestei achiziţii de produse 
2.1 Informaţii despre Autoritatea/entitatea contractantă 

în conformitate cu prevederile art. 170, alin.l, din OUG 57/2019 „Codul Administrativ„ a, 
Consiliul Judeţean este „autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizări[ serviciilor publice de interes judeţean". Atribuţiile Consiliului Judeţean sunt prevăzute 
la art. 173 din din OUG 57/2019 „Codul Administrativ,,. 

Atribuţiile consiliului judeţean Art.173 alin.l din OUG 57/2019 „Codul Administrativ„ 

(1) Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a }atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interesjudeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean; 
b )atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
c} atribuţii privind gestionarea patrimoniuluijudeţului; 
d )atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
in temeiul Regulamentului (UEi nr. 20l6i679 privind ;:,rotecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia dat'illor) şi al Legii !"Ir. 

190/2078 Consiliul Judeţean Cluj pr,;;lucrează d,te cu caracter persana!. c1.1 ?sigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestor3. 
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e )atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
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2.2 Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor 
Asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase, menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
sănătate a lucrătorilor, prevenirea riscurilor de accidentare precum şi atingerea şi susţinerea 
dezideratului de stare de bine la locul de muncă pentru personalul muncitor încadrat la 
Consiliul Judeţean Cluj. 

2.3 Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă 
Prin achiziţia de echipament de protecţie se urmăreşte scăderea riscului de accidentare la 

locul de muncă, asigurarea protecţiei personalului respectiv reducerea îmbolnăvirilor 

profesionale pentru personalul muncitor încadrat la Consiliului Judeţean Cluj, în vederea 
îndeplinirii în condiţii bune a sarcinilor de serviciu. 

2.4 Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse, dacă este cazul 
Nu este cazul. 

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă îşi desfăşoară 
activitatea. 

Conform Cod CAEN 8477 Consiliul Judeţean Cluj desfăşoară activităţi de administraţie 
publică generală. 

2.6 Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul 
Nu este cazul. 

3. Descrierea produselor solicitate 

Prin prezenta procedură se urmăreşte achiziţia produselor (echipamntelor de protecţie) 
conform caracteristicilor tehnice menţionate la pct. 3.4 din caietul de sarcini; 

3.1 Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii /entităţii contractante 

Distribuirea echipamentelor de protecţie pentru personalul angajat la Consiliul Judeţean 
Cluj se face în baza Normativului de acordare şi utilizare a acestuia în fiecare an. Astfel este 
necesar încheierea unui contract de furnizare echipamente de protecţie în baza normativului 
de acordare pentru anul 2027. 

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, 
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor de protecţie individuală în baza Legii 
379/2006 pentru personalul muncitor de la Consiliul Judeţean, 

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 

Acordarea echipamentului de protecţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii şi 
reducere a riscului de accidentare la locul de muncă. 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce p,iveşte prelucrar'la datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr 
190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date caracter persimal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 

ii • • . 
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3.4 Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 

3.4.l. Echipament de protecţie pt. perioada: de la semnarea contractului pană la 37.72.2022 
Lotul l: Consiliul Judeţean Cluj-Napoca. 
Loc livrare: Cluj Napoca, Str. Calea Dorobanţilor nr. 706 (CJC). 

Denumire Cantitate UM Loc Livrare Termen Livrare Specificaţie Tehnică 

Produs 

Halat doc 70 buc. Cluj Napoca, calea în 5 zile lucrătoare Culoare: Bleumarin 
Dorobantilor nr. 706 de la primirea Material: doc samforizat (BBC 700%) 

comenzii scrise sau 2 Buzunare laterale. 
telefonice Detalii constructive: 

un buzunar la piept aplicat, 
doua buzunare la mijloc, aplicate; 
inchidere ascunsă cu nasturi; 
terminaţie mâneci - manşetă cu nasture, guler 
clasic+ rever lungime:¾ 

Bocanci 7 per. Cluj Napoca, calea 1n 5 zile lucrătoare Protecţie de uz profesional; bombeu metalic, 
bombeu Dorobantilor nr. 706 de la primirea rezistenţi la 75 kN, antinderapanţi şi 
metalic comenzii scrise sau impermeabili, rezistenţi produse petroliere 

telefonice 
Sandale de 4 per Cluj Napoca, calea 1n 5 zile lucrătoare Caracteristici: 
lucru pentru Dorobantilor nr. 706 de la primirea Sandale de lucru cu feţele realizate din 
femei „ANA 01 comenzii scrise sau microfibra cu perforaţii de aerisire, faţă din piele 
SRA" telefonice de bovină captuşeală antibacteriană, talpă din 

poliuretan antistatică şi antiderapantă, 
1nchidere: cu cataramă, culoare albastru 

Manuşi 7 per. Cluj Napoca, calea în 5 zile lucrătoare Manuşi de izolaţie dielectrică fabricate din latex 
electroizolante Dorobantilor nr. 706 de la primirea natural de buna calitate, destinate protecţiei 

comenzii scrise sau impotriva tensiunii periculoase. 
telefonice 

încălţăminte 7 per. Cluj Napoca, calea rn 5 zile lucrătoare Cizme electroizolante de joasa tensiune 
protectie ( Dorobantilor nr. 706 de la primirea 

fn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2076/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr 
190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caructer personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 

Mărimi Standarde Termen 
Norme de 

garantie 
36-42 EN - 73688 72 luni 

40-44 SR EN ISO 72 luni 
20345:2074 

34-42 EN-20347: 72 luni 
2072 Ol FO 
SRA 

- EN -6093 72 luni 

39-46 EN 60903 72 luni 
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cizme 
electroizolante 

Mănuşi 20 per t:luj Napoca, calea 
protecţie Dorobantilor nr. 706 
(protecţie latex) 
antialunecare 

Mănuşi unică 4 cutii Cluj Napoca, calea 
folosinţă, nitril Dorobantilor nr. 706 

Ochelari 2 buc. Cluj Napoca, calea 
protecţie Dorobantilor nr. 706 

Cizme cauciuc 77 per. Cluj Napoca, calea 
apă-noroi Dorobantilor nr. 706 

Scurtă 70 buc. Cluj Napoca, calea 
impermeabilă Dorobantilor nr. 706 
de iarnă cu 
glugă şi dungi 
reflectorizante 
(3 in 7) 

caiee Dorobenţllor. r,. ,.J6,. 
CP. 400609, Cluj-Napooa 

rei. •40 372 64.00.00: Fax •40 m 64.00.70; 

-
comenzii scrise sau Partea superioară: cauciuc 
elefonice Căptuşeală: textil 

tîalpă:cauciuc 
lnăl ti me: 33 cm 

în 5 zile lucrătoare Manusi cu captuseala tricotataj, strat de latex 
de la primirea super-rezistent cu un finisaj texturat la palma si 
comenzii scrise sau in zona degetelor pentru protectie si aderenta. 
telefonice 

in 5 zile lucrătoare Se îmbracă uşor şi nu alunecă, compoziţia din 
de la primirea nitril, manuşa să nu alunece sau să se ruleze 
comenzii scrise sau ,protecţie de substanţe periculoase.Suprafaţa 
telefonice texturată îmbunătăţeşte aderenţa la corpurile 

uscate sau umede. Set 700 buc. 

1n 5 zile lucrătoare Rama flexibila din PVC, aerisire directă, ecran 
de la primirea policarbonat, 
comenzii scrise sau 
!telefonice 
1n 5 zile lucrătoare Protecţia împotriva apei şi noroi, material 
de la primirea PVC,flexibile,captuşite la interior, tratat 
comenzii scrise sau antibacterian, anti micotic, marimi 36-44 
!telefonice 
1n 5 zile lucrătoare Caracteristici: 
de la primirea Jacheta externa: gluga inclusa în guler, 7 
comenzii scrise sau buzunar la nivelul pieptului pentru telefon 
telefonice mobil, 2 buzunare laterale închise cu clapeta, 

benzi reflectorizante 3M, izolatie buna pe timp 
f riguros si umed, cusaturi izolate si termosudate 
la interior; 
Jacheta interna: 2 buzunare laterale, mâneci 
detasabile 

fn temeiul R'9gulamentului (UE) nr 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceeă c:e priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 

70, 77,72 SR EN 72 luni 
420+Al:2070 

mărime EN374 72 luni 
universală 

Universală EN-766 72 luni 

38-45 EN-20347 72 luni 

S-XXXL EN- 72 luni 
477 
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3.4.2 Echipament de protecţie pt. perioada: de la semnarea contractului pană la 31.12.2022 
Lotul 2: Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat ( DADPP). 
Loc livrare: Cluj - Napoca, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55. 

Denumire Cantitate UM Loc Livrare Termen Livrare Specificaţie Tehnică 
Produs 

Salopetă doc cu buc. Cluj Napoca, Str. în 5 zile lucrătoare Confecţionat din doc BBC 700%, densitate de 
pantalon cu 77 ~ lexandru Vaida de la primirea suprafaţă 300gr/mp, samforizat, culoare 
pieptar r'loievod nr. 53- 55 comenzii scrise sau bleumarin, compus din bluză cu 7 buzunar la 

telefonice pieptar, pantalon cu pieptar si buzunar 
Salopeta pentru 7 buc. K: luj Napoca, Str. in 5 zile lucrătoare Costum salopeta cu benzi reflectorizante, 
marcator l,t\lexandru Vaida de la primirea material tesatura diagonal, compozitie 700% 

!Voievod nr. 53- 55 c:omenzii scrise sau bumbac, Greutate material 300g/mp. Culoare 
telefonice portocaliu 

Scurtă 5 buc. K: luj Napoca, Str. in 5 zile lucrătoare Caracteristici: 
impermeabilă de l,t\lexandru Vaida de la primirea Jacheta externa: gluga inclusa în guler, l 
iarnă cu glugă şi !Voievod nr. 53- 55 comenzii scrise sau buzunar la nivelul pieptului pentru telefon 
dungi telefonice mobil, 2 buzunare laterale închise cu clapeta, 
reflectorizante (3 benzi reflectorizante 3M, izolatie buna pe timp 
in l) ~riguros si umed, cusaturi izolate si 

t ermosudate la interior; 
!Jacheta interna: 2 buzunare laterale, mâneci 
kietasabile 

Bocanci bombeu 6 per. Cluj Napoca, Str. in 5 zile lucrătoare Protecţie de uz profesional; bombeu metalic, 
metalic !Alexandru Vaida de la primirea rezistenţi la 15 kN, antinderapanţi şi 

Voievod nr. 53- 55 comenzii scrise sau impermeabili, rezistenţi produse petroliere 
telefonice 

Mănuşi protecţie 72 per Cluj Napoca, Str. în 5 zile lucrătoare Manusi cu captuseala tricotataj, strat de latex 
(protecţie latex) !Alexandru Vaida de la primirea f.;Uper-rezistent cu un finisaj texturat la palma 
antialunecare !Voievod nr. 53- 55 comenzii scrise sau ~i in zona degetelor pentru protectie si 

Lelefonice aderenta. 
Căciulă iarnă 5 buc. Cluj Napoca, Str. In 5 zile lucrătoare Căciula tricotata potrivita pentru purtarea in 

!Alexandru Vaida kie la primirea t impul iernii sau in timpul lucrului la 
Voievod nr. 53- 55 k:omenzii scrise sau Lemperaturi scazute 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2076/679 privind protecţia persoanelor fizice în c::eea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera ci1culaţie a <Jcestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE [Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
790/2078 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialitătii acestora. 

Mărimi Standarde Termen 
Norme de 

garantie 
44-62 SR EN ISO 72 luni 

73688:2073 

44-62 EN-340 72 luni 

S-XXXL EN-477 72 luni 

40-44 SR EN ISO 72 luni 
20345:2074 

10, ll,12 SR EN 12 luni 
420+Al:207 
o 

Universală EN-340 72 luni 



7 

8 

9 

10 

ROMÂNIA 
"-i ""U~.1 JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
-

Tricou vară 36 buc. le luj Napoca, Str. 
lAlexandru Vaida 
1\/oievod nr. 53- 55 

Ochelari 3 buc. Cluj Napoca, Str. 
protecţie Alexandru Vaida 

IVoievod nr. 53- 55 

Mănuşi lăcatuş 36 per Cluj Napoca, Str. 
Alexandru Vaida 
Voievod nr. 53- 55 

Mască praf 80 buc. Cluj Napoca, Str. 
protecţie ~lexandru Vaida 
respirator ( unică IVoievod nr. 53- 55 
folosinţă) 

OIIN Dorobanţilor. nr„ 106, 
CP. 400609, Cluj•Naf::)Oea 

Tei. •40 372 64.00.00: F.ax •40 :sl2 64.00.'10; 
inf1Qpublic0tjd1.;µo 

telefonice Material tricot, culoare negru 
in 5 zile lucrătoare !Tricou simplu de lucru, confecţionat din 
de la primirea bumbac 100%, cu densitatea de 140 g/m2 . 

comenzii scrise sau Culoare: albastru 
telefonice 
1n 5 zile lucrătoare Rama flexibila din PVC, aerisire directă, ecran 
de la primirea policarbonat, 
comenzii scrise sau 
elefonice 

1n 5 zile lucrătoare tonfecţionate din piele şpalt bovina.rezistenta 
de la primirea k:: rescuta la abraziune si rupere, spate din 
comenzii scrise sau bumbac, protectie suplimentara a zonei 
telefonice palmei si a indexului, protectia articulatiilor 

1n 5 zile lucrătoare Caracteristici: 
de la primirea Filtru unică folosinţă asigură protecţie 
comenzii scrise sau împotriva lichidelor, particulelor non-tixice şi 
telefonice mediu toxice cât şi a aerosoilor solizi (aburi de 

ulei) în concentraţii 12.SxOEL sau l0xAPF (N DS) 
Fixare cu bandă elastică şi clame, valvă ce 
reduce rezistenţa aerului (a respiraţiei), 
poziţionată lateral, filtru carbon activ pentru a 
elimina mirosurile neplăcute, tampon din 
lspumă pentru protecţia nasului împotriva 
abraziunii 

fn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea rlatelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 9Si46/CE {Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
190/2011) Consiliul Judeţeun Cluj r.,relucr,-,az5 date cu caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii ucestora. 

44-62 EN-340 12 luni 

Universală EN-166 12 luni 

Universală SR EN 12 luni 
420+Al:20l 
o 
SR EN 
388:2004 

Universală EN-149 12 luni 
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3.4.3 Echipament de protecţie pt. perioada: de la semnarea contractului pană la 31.12.2022 
Lotul 3: Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj- Arena ( DAESCA). 
Loc livrare: Cluj - Napoca, Str. Aleea Stadionului nr. 2. 

Nr. Denumire Produs Cantit UM Loc Livrare Termen Specificaţie Tehnică 

crt. ate Livrare 

7 Salopetă doc cu buc. Cluj Napoca, Str. 1nSzile Confecţionat din doc BBC 700%, densitate de 
pantalon cu pieptar 3 A leea Stadionului lucrătoare de suprafaţă 300gr/mp, samforizat, culoare 

nr.2 la primirea bleumarin, compus din bluză cu 7 buzunar la 
t omenzii pieptar, pantalon cu pieptar şi buzunar 
lscrise sau 
telefonice 

2 Halat doc 70 buc. Cluj Napoca, Str. în Szile Culoare: Bleumarin 
Aleea Stadionului lucrătoare de Material: doc samforizat (BBC 700%) 
nr.2 la primirea 2 Buzunare laterale. 

comenzii Detalii constructive: 
lscrise sau un buzunar la piept aplicat, 
t elefonice doua buzunare la mijloc, aplicate; 

1nchidere ascunsă cu nasturi; 
terminaţie mâneci - manşetă cu nasture, guler 
clasic+ rever lungime:¾ 

3 Mănuşi protecţie 6 per Cluj Napoca, Str. In 5 zile Manusi cu captuseala tricotataj, strat de latex 
(protecţie latex) A leea Stadionului lucrătoare de super-rezistent cu un finisaj texturat la palma si 
antialunecare nr.2 la primirea in zona degetelor pentru protectie si aderenta. 

comenzii 
::.crise sau 
elefonice 

4 Scurtă 5 buc. Cluj Napoca, Str. In 5 zile Caracteristici: 
impermeabilă de Aleea Stadionului lucrătoare de Jacheta externa: gluga inclusa în guler, 7 
iarnă cu glugă şi nr.2 la primirea buzunar la nivelul pieptului pentru telefon 
dungi comenzii mobil, 2 buzunare laterale închise cu clapeta, 
reflectorizante (3 in scrise sau benzi reflectorizante 3M, izolatie buna pe timp 
7) telefonice friguros si umed, cusaturi izolate si termosudate 

la interior; 

in temeiul Regulamentu lu, (UE) nr. 2076/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu ,:aracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE [Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
790/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu carncter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialitătii 8Cestora. 

Mărimi Standarde Termen 
Norme de 

garantie 
44-62 SR EN ISO 72 luni 

73688: 2073 

36-42 EN - 73688 72 luni 

70, 17,72 SR EN 72 luni 
420+A7:20l 
o 

S-XXXL EN-477 72 luni 



5 

6 

7 
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Sandale de lucru 3 per k=luj Napoca, Str. 
pentru femei ,ANA lA.leea Stadionului 
07 SRA" nr.2 

Mască praf 30 buc. t luj Napoca, Str. 
protecţie respirator !Aleea Stadionului 
( unică folosinţă) nr.2 

Mănuşi unică 70 cutii Cluj Napoca, Str. 
folosinţă, nitril Aleea Stadionului 

nr.2 

Calee OoR,banţifor. nr.106, 
CP. 400609, Cluj•~ 

r..,_ •40 m 64.00.00: Fc •40 m 64.00.70: 
infcpublic(kjdu,j.so 

lJacheta interna: 2 buzunare laterale, mâneci 
lci etasabile 

1n 5 zile Caracteristici: 
lucrătoare de Sandale de lucru cu feţele realizate din 
la primirea microfibra cu perforaţii de aerisire, faţă din piele 
comenzii de bovină captuşeală antibacteriană, talpă din 
scrise sau poliuretan antistatică şi antiderapantă, 
~elefonice închidere: cu cataramă, culoare albastru 

1n 5 zile Caracteristici: 
lucrătoare de Filtru unică folosinţă asigură protecţie 
la primirea 1mpotriva lichidelor, particulelor non-tixice şi 
comenzii mediu toxice cât şi a aerosoilor solizi (aburi de 
scrise sau ulei) în concentraţii 72.SxOEL sau 70xAPF (NDS) 
telefonice Fixare cu bandă elastică şi clame, valvă ce 

reduce rezistenţa aerului (a respiraţiei). 
poziţionată lateral, filtru carbon activ pentru a 
elimina mirosurile neplăcute, tampon din 
spumă pentru protecţia nasului împotriva 
abraziunii 

în 5 zile Se îmbracă uşor şi nu alunecă, compoziţia din 
lucrătoare de nitril, man uşa să nu alunece sau să se ruleze 
la primirea ,protecţie de substanţe periculoase.Suprafaţa 
comenzii texturată îmbunătăţeşte aderenţa la corpurile 
$crise sau uscate sau umede. Set 700 buc. 
t elefonice 

,"'.l-temoi:.,1 Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea dntelor cu caracter personal 
~i privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
'.90/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea s,:,curităţii şi confidenţialitătii acestora. 

.. 

34-42 EN- 20347: 72 luni 
2072 Ol FO 
SRA 

Universală EN- 749 72 luni 

mărime EN374 72 luni 
universală 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

3.4.4 Disponibilitate, dacă este cazul 

~,.. Ool'obenţilor, nr. l06, 
CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel. •40 "S12 64.00.00: fax •«> m 64.00. 70; 
infopuojkOcjcluj.ro 

Echipamentele individuale de protecţie să fie în concordanţă cu standardele de fabricaţie. 

3.5 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul 
Nu este cazul 

3.5.l Garanţie 

Toate produsele (echipamentele de protecţie) trebuie să fie acoperite de garanţie cel puţin 12 luni. Perioada de 
garanţie începe de la data efectuării recepţiei şi aceptării produselor; 

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 

Produsele vor fi ambalate, marcate şi sigilate de către firma producătoare şi vor avea în mod obligatoriu 
înscrise: 

- pe produs-marca şi codul produsului; 
- pe ambalaj - marca, codul produsului, ambalaj original şi sigilat de către producător; 

- descrierea produsului şi modul de utilizare, în limba română; 
Fiecare echipament de protecţie trebuie să fie livrat sigilat. Codul şi denumirea produsului trebuie să fie ob

ligatoriu inscripţionat pe ambalaj, nu se admit marcaje prin etichetare. 
Livrarea se va face pe loturi/ eşalonat în baza comenzii înaintată de către autoritatea contractantă în format 

electronic sau telefonic dupa stabilirea detaliilor legate de personalizare şi mărimi. 

Produsele se vor livra la comanda eşalonat, la standardele şi specificaţiile din oferta tehnică în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea comenzii telefonice sau scrise emise de către beneficiar. 

Produsele vor fi însoţite de factură fiscală şi se vor livra gratuit la adresele: 
Lotul l: Cluj Napoca, Str. Calea Dorobanţilor nr.106 pentru Consiliul Judeţean Cluj; 
Lotul 2: Cluj Napoca, Str. Alexandru Vaida - Voievod nr.53-55 pentru Direcţia de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat; 
Lotul 3: Cluj Napoca, Str. Aleea Stadionului Nr. 2 pentru Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului 

Cluj Arena; 

3.5.3 Operaţiuni cu titlu accesoriu, testare 

Contractantul este responsabil pentru protejarea produselor în timpul transportului luând toate măsurile 
necesare pentru a prevenii deteriorarea produselor până la efectuarea receptiei si acceptarea acestora de către 
autoritatea contractantă . 

3.5.4 Instalare, punere în funcţiune, testare 

Echipamentele de protecţie se vor folosi conform instrucţiunilor de utilizare. în cazul în care produsul 
(echipamentul este defect). acesta se va inlocui pe cheltuiala contractantul. 

3.5.5 Instruire personalului pentru utilizare 

Nu este cazul 

3.5.6 Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie 
în temeiul Regulamentuh.1i (u'=) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prnlucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaiie a acestor date şi de abrogare c1 Directivei 95/46/CE (Regulamentui genNal privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
190/2018 Consiliul Judeţean Cluj velucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securităţii şi c-::nfidenţialităţii aces!ora. 
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Nu este cazul 

CalH Oorobanţilol', nr. 106, 
CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel •40 'ST2 64.oo.oo; Fax •«> m 64.00.10; 
infopubl1cOCJcluJ.ro 

3.5.7 Mentenanţa corectivă în perioada post- garanţie, după caz 

Nu este cazul 

3.5.8 Suport Tehnic 

Nu este cazul 

3.5.9 Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă 
după expirarea garanţiei, 

Nu este cazul 

3.5.10 Mediul în care este operat produsul 

Nu este cazul 

.... 5.11 Constrângeri privind locaţia de unde se va efectua livrarea/instalarea 

Nu este cazul 

3.6 Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor 

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform caracteristicilor solicitate în caietul de sarcini şi la preţurile 

ofertate. 
Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim 30 de zile 

calendaristice de la recepţionarea facturii de către acesta. 
Dacă autoritatea contractantă nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite 

atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile , 

furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

4. Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii/entităţii contractante în legătură cu produsul 

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada că produsele furnizate respectă cerinţele EN 340 pentru echipamen
tele de protecţie; 

Ofertantul va prezenta un centralizator conform modelului din Anexa la prezentul caiet de sarcini . 

.,_ Recepţia produselor 

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de comisia de recepţie din cadrul 
Autoritatăţi i/entitatăţi i contractante. 

Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de necesarul autorităţii contractante şi a 
contractului, respectiv: 

a) recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată şi la locaţia indicată de 

Autoritatea/entitatea contractantă; 
b) recepţia calitativă se va realiza după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor. 
Procesul verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate: 
a) acceptat; 
b) refuzat. 

1:-. tsmeicJ! R„gulamentulu; (UE) nr. 2016/679 privind protecţia ps-rsoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
si privind libera circula\i-= a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 
790/2018 Consiliul Jude~ean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea secu~ităţii şi confidenţialîtă;ii acestc•m 
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Calff ~ţilOr, n,. 106, 
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Tel. •40 "Sl2 64.00.00; 1'.X +<40 'ST2 64.00.70; 
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Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor tehnice solcitate de către autoritatea contractantă, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului să 

înlocuiască produsele refuzate în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare. 

6. Modalităţi şi condiţii de plată 

Furnizorul (ofertantul declarat câştigător) va emite facturile astfel: 
- factura lot l pentru cod fiscal 4288110 cu specificatia „ Consiliul Judeţean Cluj Lot l" 
- factura lot 2 pentru cod fiscal 4288110 cu specificatia „ Consiliul Judeţean Cluj Lot 2" 
- factura lot 3 pentru cod fiscal RO29438964 cu specificatia „ Consiliul Judeţean Cluj Activitate Economică Lot 3" 

Plata facturilor se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca. 
Plata se va efectua efectua prin trezoreria Cluj Napoca în lei /ron în termen de 30 de zile de la emiterea facturii 

de către furnizor şi recepţia produselor de către achizitor . 
Plata facturilor se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca. 

·. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea/entitatea contractantă şi Contractant (inclusiv în 
domeniile mediului.social şi al relaţiilor de muncă); 

Ofertantul declarat caştigător are obligaţia de a respecta în executarea contractului, obligaţiile aplicabile în 
domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul UE, prin dreptul naţional, prin acorduri colective 
sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii. 

8. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul 

Autoritatea contractantă va încheia câte un contract pentru fiecare lot în parte. în cazul în care există un 
singur ofertant declarat câştigător pentru lotul l şi lotul 2, se va încheia un singur contract pentru aceste loturi 
cu notificarea separată a preţurilor convenite pe fiecare lot. 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu achiziţiona în totalitate cantităţile estimate prevăzute la 
pct. 3.4 din prezentul caiet de sarcini. 

c/ 
<;ef Serviciu SSM-PSI, Logistic: Ba icu Tănase l .i,w,V\ 
lntocmit/Redactat: Miron Cipu \r 

ir. temei•JI Regulamentului (uE) nr 2016/67'} privind protecţia persoanelor fizice în eE,a ce p,iveştE, pcelucrarea datelor cu caracter perso•1al 
si privind libera circulaţie a acestor date şi de 3brogare a Directive: 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii rr. 
190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează dâte cu caracter persor:al, cu asigurarea secL..rităţii şi confid„nţialităţii acestora. 




