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/ M ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

Nr. 4290/06.10.2022 APROBAT 
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Dr. Oprea A-ffljpjta Elena 

A N U N Ţ P U B L I C I T A R 
A C H I Z I Ţ I E 

Î M B R Ă C Ă M I N T E ŞI Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E 
D E P R O T E C Ţ I E ŞI D E S E C U R I T A T E 

Administraţia Grădina Zoologică cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti, sector 1, 
în calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie directă având ca obiect furnizare 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie şi de securitate confecţionată conform măsurilor şi culorilor 
specificate, conform documentaţiei minimale şi obligatorii anexate. 

Cod CPV aplicabil: 35113400-3 - îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate 

Valoarea estimată: 46.945,00 lei, farà TVA 

Procedura aplicată pentru achiziţia publică mai sus menţionată este: achiziţie directă în conformitate 
cu art. 7 alin 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

1. Limba de redactare a ofertei: limba română; 

2. Sursa de finanţare: bugetul local 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

4. Preţul ofertei este ferm în lei. 

5. Data limita de transmitere oferta: 12.10.2022 ora 13:00 

6. Documente solicitate: 

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial 

în raza căruia ofertantul îşi are sediul social din care să reiasă faptul că are în obiectul de 

activitate codul CAEN corespunzător obiectului contractului sau similar; 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că sunt respectate normele de protecţia 

muncii specifice domeniului de activitate care face obiectul achiziţiei. 
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7. Oferta fînanciară 
- Oferta financiară va cuprinde preţul pe unitate de măsură a produselor, cu includerea 

transportului şi manipulării. 
- Ofertantul va elabora şi prezenta propunerea financiară, astfel încât sa furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în documentaţia 
de atribuire. 

- Propunerea financiară va viza întreaga cantitate de produse şi va fi fermă pe toată perioada 
de valabilitate a ofertei, exprimată în lei fară T.V.A (obligatoriu doar cu două zecimale). 

8. Oferta tehnică - ofertantul va completa specificaţiile tehnice propuse conform solicitărilor din 
documentaţia anexată. 

9. Oferta însoţită de documentele justificative se va transmite prin e-mail la adresa 
achizitii@bucurestizoo.ro până la data limită şi ora limită, ofertele transmise după data şi ora 
limită nu vor fi luate în considerare. 

10. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut/total produse cu respectarea cerinţelor solicitate în 
documentaţia anexată. 

Sef Birou Invesuţii, Achiziţii publice. Contracte 
Ing. Nimară Rodica/ 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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DOCUMENTAŢIE 
pentru achiziţia de 

imbrăcăminte şi încălţăminte 
de protecţie şi de Securitate 

Autoritatea contractantă: Administraţia Grădina Zoologică - Strada Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti 

1. Obiectul achiziţiei 
Produsele ce formează obiectul contractului respectiv îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie şi 
de securitate confecţionată conform măsurilor şi culorilor specificate. 

2. Durata contractului de furnizare: De la semnarea contractului până la 30.11.2022. 

3. Cantitate: Anexa nr. 1 care conţine lista echipamentelor de protecţia muncii muncitori atelier, 
anexa nr. 2 care conţine lista echipamentelor de protecţia muncii muncitori îngrijire animale, 
anexa nr. 3 care conţine lista echipamentelor de protecţia muncii - încălţăminte, anexa 4 care 
conţine centralizatorul cu toate produsele solicitate. 

4. Cerinţe minimale şi obligatorii 
- la echipamentele de protecţia muncii care necesită probarea fizică de către personalul 

Administraţiei Grădina Zoologică, se va asigura stabilirea numerelor de către ofertant şi 
probarea îmbrăcămintei şi încălţămintei la sediul instituţiei Administraţia Grădina 
Zoologică, Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector. 1, Bucureşti. Există situaţii în care numerele 
notate pe îmbrăcăminte şi încălţăminte nu corespund realităţii şi există riscul de a nu putea fi 
folosite de personalul instituţiei. 

- In vederea stabilirii câştigătorului este necesar ca în conţinutul ofertei să ne transmiteţi 
fotografii cu produsele ofertate. Stabilirea câştigătorului se va realiza în funcţie de calitatea 
produselor în limita valorii estimate stabilite. Dacă este necesar vom solicita şi prezentarea 
unor mostre. 
^ ^ I ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - Gecile şi jachetele de la costumele salopeta vor fi 
^^^W^ i^^^^^B^B inscripţionate pe spate cu sigla instituţiei cu latura de 

cea 18-20 cm. 

5. Transportul produselor va fi asigurat de către ofertant, cu mijloc auto, autorizat 
corespunzător, fară vreo modificare a preţului de achiziţie. 
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6. Livrarea produselor se va realiza obligatoriu între orele 7:00-12:00 la sediul instituţiei 
Administraţia Grădina Zoologică, Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector. 1, Bucureşti. Furnizorul 
va asigura descărcarea şi manipularea produselor în spaţiul amenajat al AGZ, fară costuri 
suplimentare. 

Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: 
- certificat de conformitate; 
- aviz de însoţirea mărfii 
- factura; 
- orice alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare. 

7. Calitatea produselor: Produsele vor fi de calitate superioară. Ofertantul câştigător răspunde 
pentru calitatea produselor. Dacă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ/organoleptic, 
produsele nu corespund, atunci acestea vor fi restituite furnizorului care are obligaţia de a livra 
marfa de calitate corespunzătoare în maxim 48 ore. 

8. Recepţia produselor: Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului că produsele au 
fost livrate, se face dupa recepţia cantitativă şi calitativă a acestora, prin semnarea de primire 
de către reprezentantul autorizat al Autorităţii, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

Oferta întocmită conform cerinţelor indicate în cadrul prezentei cereri se va transmite, semnată, la 
adresa de email - achizitii@bucurestizoo.ro până cel târziu în data de 12.10.2022, ora 13.00. 

Vă rugăm să solicitaţi prin intermediul adresei achizitii@bucurestizoo.ro anexele în format word. 
Deasemenea orice solicitare de clarificări vă rugăm să o transmiteţi la aceeaşi adresă. 

Şef Birou Investiţii, Achiziţii publice. Contracte 
Ing. Nimară Rodica 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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Anexa 1 (culoare maro) 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

Geacă maro material fâş 56 2 
54 2 
52 6 

1 
50 4 

1 
48 3 
46 1 

Total 18 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

58 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

56 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 54 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

52 6 2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

50 1 
2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

48 2 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iama 
doc rotar, 270gr/mp, culoare maron 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu 

46 1 
Total 13 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard 
iama (cu pieptar), doc rotar, 270gr/mp, 
culoare maron, formata din pantalon 
cu pieptar si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

50 2 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard 
iama (cu pieptar), doc rotar, 270gr/mp, 
culoare maron, formata din pantalon 
cu pieptar si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

48 2 
3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard 
iama (cu pieptar), doc rotar, 270gr/mp, 
culoare maron, formata din pantalon 
cu pieptar si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 46 1 

Total 5 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

58 2 

4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

56 2 

4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

54 2 
4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

52 12 4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 50 2 

4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

48 4 

4 

Salopeta standard vara (cu pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron 
inscripţionate pe spate, formata din 
pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca 
lunga 

46 2 
Total 26 
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Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

5 

Salopeta standard vara (farà pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron, 
formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga inscripţionate pe spate 

50 4 

5 

Salopeta standard vara (farà pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron, 
formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga inscripţionate pe spate 

48 4 
5 

Salopeta standard vara (farà pieptar), tercot, 
150 gr/mp, culoare maron, 
formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga inscripţionate pe spate 46 2 

Total 10 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 

56 2 

6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 54 2 

6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 
52 4 

6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 

50 12 
6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 

8 10 6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 

46 4 

6 

Tricou bumbac bej mânecă lungă 

44 2 
Total 36 

Nr. 
crt. 

Centralizator măsuri Măsura Buc 

7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 

56 2 

7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 54 2 

7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 
52 4 

7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 

50 12 
7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 

48 10 7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 

46 4 

7 

Tricou bumbac bej mânecă scurtă 

44 2 
Total 36 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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Anexa 2 (culoare verde) 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

Geaca verde material fâş impermeabil cu gluga 58 1 
56 4 
54 2 

1 52 6 
50 8 
48 6 
46 3 
44 4 
36 1 

Total 35 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 

58 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 

52 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 

50 3 2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 48 1 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 

46 2 

2 

Salopetă cu pieptar salopeta standard iarna 
doc rotar, 270gr/mp, culoare verde 
formata din pantalon cu pieptar si bluza cu mâneca lunga, 
inscripţionate pe spate 

42 1 
Total 9 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

56 2 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

54 2 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

52 5 
3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

48 10 3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

46 1 
3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

42 2 

3 

Salopetă farà pieptar salopeta standard iarna, doc rotar, 270gr/mp, 
culoare verde, formata din pantalon si bluza cu mâneca lunga 
inscripţionate pe spate 

38 1 
Total 23 
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Nr. Centralizator masuri Măsura Buc 
crt. 

Salopeta cu pieptar standard vara , tercot, 150 gr/mp, 
culoare verde inscripţionate pe spate, formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga 

58 1 
Salopeta cu pieptar standard vara , tercot, 150 gr/mp, 
culoare verde inscripţionate pe spate, formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga 

56 2 Salopeta cu pieptar standard vara , tercot, 150 gr/mp, 
culoare verde inscripţionate pe spate, formata din pantalon cu pieptar si bluza 
cu mâneca lunga 54 2 

4 52 6 
50 3 
48 11 
46 3 
42 3 
38 1 

Total 32 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

58 1 

5 Salopeta farà pieptar standard vara , tercot, 150 gr/mp, 
culoare verde inscripţionate 
pe spate, formata din pantalon 

56 2 Salopeta farà pieptar standard vara , tercot, 150 gr/mp, 
culoare verde inscripţionate 
pe spate, formata din pantalon 

54 2 

si bluza cu mâneca lunga 52 6 
50 3 
48 11 
46 3 
42 3 
38 1 

Total 32 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

56 6 
54 4 

Tricou bumbac verde mânecă lungă 52 10 
50 10 
48 20 

6 46 8 
44 2 
42 4 
40 4 
38 2 

Total 70 
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Nr. 
cri. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

56 6 
54 4 

Tricou bumbac verde mânecă scurtă 52 10 
50 10 
48 20 

7 46 8 
44 2 
42 4 
40 4 
38 2 

Total 70 

Nr. 
crt. Denumire produs, caracteristici, masuri Măsura Buc 

8 Halat doc 

58 1 

8 Halat doc 
56 1 

8 Halat doc 
48 1 

8 Halat doc 

42 1 
Total 4 

Nr. 
crt. Denumire produs, caracteristici, masuri Măsura Buc 

9 Halat tercot 

58 1 

9 Halat tercot 
56 1 

9 Halat tercot 
48 1 

9 Halat tercot 

42 1 
Total 4 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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Anexa 3 (încălţăminte şi veste) 

Nr. crt. Centralizator masuri Măsura Buc 

1 Cisme cauciuc 47 1 
Material: PVC, impermeabil 
• Talpa: PVC 
• Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri si acizi 

45 2 Material: PVC, impermeabil 
• Talpa: PVC 
• Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri si acizi 

44 5 
Material: PVC, impermeabil 
• Talpa: PVC 
• Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri si acizi 43 8 
0 antiderapanta 42 12 

41 5 
40 8 
39 5 
38 4 
37 2 
36 1 

total 53 

Nr. crt. Centralizator masuri Măsura Buc 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

47 1 2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

45 1 
2 Bocanci 

Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

44 6 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

43 5 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

42 15 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

41 6 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 40 8 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

39 4 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

38 4 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

37 2 

2 Bocanci 
Material: piele integrala bizonat de bovina 
• Căptuşeala: mesh (tip plasa), aerisită 
• Caracteristici talpa: 
0 antiderapanta, SRC 
o rezistenta la uleiuri si acizi 
0 antistatica 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 

36 1 
total 53 

Nr. crt. Centralizator masuri Măsura Buc 

3 Tenesi* material textil 47 1 
Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri 
0 antiderapanta, SRA 
0 antistatica 

45 2 Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri 
0 antiderapanta, SRA 
0 antistatica 

44 5 

Caracteristici talpa: 
0 rezistenta la uleiuri 
0 antiderapanta, SRA 
0 antistatica 43 6 
0 absorbitor de soc in zona călcâiului 42 13 

41 4 
40 10 
39 5 
38 4 
37 2 
36 1 

total 53 
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Nr. 
crt. 

Denumire produs, caracteristici, măsuri Măsura Cantitate 
(buc) 

4 

Saboţi albi piele 
- cu bareta 
- model simplu, foarte confortabil 
- uşor de curăţat 
- piele naturala 
- brant interior din piele 
- absoarbe şocurile si previn oboseala 
- prevăzut cu orificii de ventilaţie 

37 1 

4 

Saboţi albi piele 
- cu bareta 
- model simplu, foarte confortabil 
- uşor de curăţat 
- piele naturala 
- brant interior din piele 
- absoarbe şocurile si previn oboseala 
- prevăzut cu orificii de ventilaţie 

38 1 

4 

Saboţi albi piele 
- cu bareta 
- model simplu, foarte confortabil 
- uşor de curăţat 
- piele naturala 
- brant interior din piele 
- absoarbe şocurile si previn oboseala 
- prevăzut cu orificii de ventilaţie 

39 1 
4 

Saboţi albi piele 
- cu bareta 
- model simplu, foarte confortabil 
- uşor de curăţat 
- piele naturala 
- brant interior din piele 
- absoarbe şocurile si previn oboseala 
- prevăzut cu orificii de ventilaţie 

42 1 4 

Saboţi albi piele 
- cu bareta 
- model simplu, foarte confortabil 
- uşor de curăţat 
- piele naturala 
- brant interior din piele 
- absoarbe şocurile si previn oboseala 
- prevăzut cu orificii de ventilaţie 43 1 

Total 5 

Nr. 
crt. 

Centralizator masuri Măsura Buc 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

58 1 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

56 6 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

54 4 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 52 12 5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

50 15 
5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

48 11 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

46 6 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

44 4 

5 

Vesta de lucru 
Material: 
- trei straturi, 310 g/ni2; strat exterior moale, elastic din 

94% poliester şi 6% Spandex 
- impermeabil 

36 1 
Total 60 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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Anexa 4 - Centralizator final 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate 

1 Geaca maro material fâş impermeabil cu glugă 18 

2 Salopetă cu pieptar salopeta standard (iarnă) doc rotar, culoare maro fonnată 
din pantalon cu pieptar şi bluza cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 13 

3 Salopetă fără pieptar salopeta standard iarnă), doc rotar, culoare maro, 
(formată din pantalon cu pieptar şi bluză cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 5 

4 Salopetă standard cu pieptar (vară), tercot, culoare maro, formată din 
pantalon cu pieptar şi bluza cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 26 

5 Salopetă standard fără pieptar (vară), tercot, culoare maro, formată din 
pantalon cu pieptar şi bluză cu mâneca lungă, inscripţionate pe spate 10 

6 Tricou bumbac maro mânecă lungă 36 

7 Tricou bumbac maro mânecă scurtă 36 

8 Geacă verde material fâş impermeabil cu glugă 35 

9 Salopetă cu pieptar salopeta standard (iarna) doc rotar, culoare verde formată 
din pantalon cu pieptar şi bluză cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 9 

10 Salopetă fără pieptar salopeta standard iarna), doc rotar, culoare verde, 
(formată din pantalon cu pieptar şi bluză cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 23 

11 Salopetă standard cu pieptar (vară), tercot, culoare verde, formată din 
pantalon cu pieptar şi bluză cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 32 

12 Salopetă standard fără pieptar (vară), tercot, culoare verde, formată din 
pantalon cu pieptar şi bluză cu mânecă lungă, inscripţionate pe spate 32 

13 Tricou bumbac verde mânecă lungă 70 

14 Tricou bumbac verde mânecă scurtă 70 

15 Cisme cauciuc verzi scurte 53 
16 Bocanci 53 
17 Teneşi 53 
18 Vesta 60 
19 Şapcă maro măsura universală 25 

20 Şapcă verde măsura universală 35 
21 Căciulă/fes tricotat 20 

22 Halat de molton verde (1 buc 58-60 - XXXL; 
1 buc - M-L; 2 buc -L - X L ) 5 

23 Saboţi albi piele (măsura 37, 38, 39, 42, 45) 5 
24 Mănuşi lăcătuş 150 
25 Mănuşi de lucru cu înaltă rezistenţă la rupere negre 200 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 


