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RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Achiziție de „Semne și indicatoare rutiere echipate cu suporți din țeavă galvanizată”,  
cod CPV: 34992200-9 - Indicatoare rutiere (Rev.2),  
anunț de publicitate nr. ADV1230312/02.08.2021 

 
 
 
Solicitare operator economic 1:  
 
Va rugam sa specificati pe ce categorie de drum se vor monta indicatoarele rutiere solicitate (pentru a 
oferta dimensiunile corespunzatoare SR 1848/2011) si ce tip de folie reflectorizanta doriti (clasa 1 sau 
clasa 2). 
 
Răspuns 1:  
 
Indicatoarele rutiere se vor monta pe străzi de categoria I și II. Foliile reflectorizante vor fi de categoria 
I. 

 
Solicitare operator economic 2: 
  
La pozitia 14 “Baliza cu lampi in cascada” din caietul de sarcini se solicita “Sa contina suport din 
teava…”. Va rugam sa precizati daca se poate oferta Baliza directionala din plastic cu folie 
reflectorizanta si suport pentru indicator mobil/baliza conform SR 1848/2011. De asemenea, va rugam 
sa precizati dimensiunea solicitata (200x800mm sau 250x1000mm), precum si daca se doreste baliza 
cu simpla fata sau dubla fata. 
 
Răspuns 2:  
 
Pentru poziția 14 se acceptă spre ofertare și livrare balize de sine stătătoare , confecționate din material 
plastic, echipate cu suport de sprijin și lampă cu lumină galbenă intermitentă, conform fig.V8b din 
SR1848-1,2/2011, dar obligatoriu reflectorizante, cu dimensiune 200x800mm sau 250x1000mm. 

 
Solicitare operator economic 3:  
 
In caietul de sarcini, la sectiunea “Suporti de sustinere indicatoare rutiere”, aliniatul d) “suportii vor fi 
din teava galvanizata prevazuti cu capac, de inaltime = 1200mm-1400mm”. Va rugam sa ne comunicati 
daca se accepta si suporti din teava cu inaltimea de 1500mm, sau suporti de sustinere din material 
plastic cu canelura (d=48-50mm, L=1,2-1,5M). 
 
Răspuns 3:  
 
Suportii de sustinere a indicatoarelor rutiere pot avea dimensiunea de 1500mm, dar nu din material 
plastic. 
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Solicitare operator economic 4:  
 
În caietul de sarcini se folosește expresia “STÂLP PENTRU SUSȚINEREA INDICATOARELOR METALICE DE 
GABARIT >2500 mm diametru sau diagonala” cu lungime de minim 3, 5 m….care de fapt, credem, că 
sunt dispozitive de fixare/montare indicatoare de semnalizare rutieră tip capră. 
 
Răspuns 4:  
 
Utilizarea acestora este pentru susținere balizelor direcționale care au lățimea de 2000mm, un 
dispozitiv de susținere de tip capră este admisibil ca “STÂLP PENTRU SUSȚINEREA INDICATOARELOR 
METALICE DE GABARIT >2500 mm”. 

 
 

Solicitare operator economic 5:  
 
Pentru stâlpii de susținere a indicatoarelor cu latura cea mai mică sub 1,00 m, vă solicităm să ne 
precizați sistemul de așezare pe sol a stâlpului (ce tip de stâlp doriți – cu talpă tripod sau alt model), 
deoarece detalii tehnice sunt neclare. 
Pentru evitarea oricăror eventuale disfuncționalități în derularea și interpretarea clauzelor anunțului 
vă solicităm să ne transmiteți desenele modelelor de suporți și stâlpi dorite de dumneavoastră. 
Totodată, recomandam utilizrea stâlpilor și suporților metalici vopsiți în culorea gri sau negru (pe care 
o decideți dumneavoastră) cu capac din plastic, datorită costurilor foarte mari la țeava zincată (cotația 
de astăzi este 39,96 lei/ml, fără TVA, ceea ce a făcut ca un stâlp de susținere indicator rutier standard 
cu H=3500 mm, să coste de la 01.08.2021, de la 112,30 lei/buc, fără TVA, să coste astăzi 162,30 lei/buc, 
fără TVA și montaj), iar acest cost este doar al nostrum de producător, nu de intermediar! 
 
Răspuns 5:  
 
Se acceptă stâlpi vopsiti in camp electrostatic de culoare gri și capace din matrial plastic, iar sistemul 
de așezare pe sol a stâlpului poate fi talpă sau tripod. 

 
Solicitare operator economic 6:  
 
In Specificatii tehnice la poz. 14 se mentioneaza "Balize cu lampi in cascada - Sa fie confectionate 
din aluminiu sau tabla din otel - 30 buc", 
Va rugam sa ne comunicati daca acceptati spre ofertare si livrare balize directionale de 
sine statatoare, confectionate din material plastic, echipate cu suport de sprijin si lampa 
cu lumina galbena intermitenta, conf. fig. V8b din SR 1848-1,2/2011. 
 
Răspuns 6:  
 
Pentru poziția 14 se acceptă spre ofertare și livrare balize de sine stătătoare , confecționate din material 
plastic, echipate cu suport de sprijin și lampă cu lumină galbenă intermitentă, conform fig.V8b din 
SR1848-1,2/2011, dar obligatoriu reflectorizante, cu dimensiune 200x800mm sau 250x1000mm. 
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Solicitare operator economic 7:  
 
ln Specificatii tehnice se mentioneaza „Panourile suport vor fi confectionate din tabla de otel cu 
grosimea de minim 1 mm" 
Va rugam sa ne comunicati daca acceptati spre ofertare si livrare panouri suport 
confectionate din tabla de otel zincata cu grosimea de 1 mm, rezistenta la coroziune, 
durabilitatea si rezistenta la intemperii a tablei de otel zincata fiind superiora tablei  de otel. 
 
Răspuns 7:  
 
Da, se acceptă înlocuirea panourilor din tablă de oțel cu panori din tablă de oțel galvanizat sau vopsite 
in câmp electrostatic. 

 
Solicitare operator economic 8:  
 
ln Specificatii tehnice se mentioneaza "Stalpi de sustinere indicatoare rutiere:  
a) stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice de gabarit >2500 mm diametru sau diagonala 
sunt din teava de otel zincata prevazuti cu capac, au lungimea de minim 3,5 m si diametrul cuprins 
intre Ø48 mm sau Ø 60 mm. 
b) pentru stalpii de sustinere a indicatoarelor triunghiulare, rotunde, sageti, precum si a celor de forma 
patrata sau dreptunghiulara, avand latura cea mai mica sub 1,00 m se foloseste teava de otel cu 
diametre de Ø 48- Ø 51 mm si grosimea peretilor de minim 2 mm. 
c) pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau 
profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, avand diametrul cuprins intre 
Ø 50 ... Ø 120 mm. 
d) suportii vor fi din teava galvanizata prevazuti cu capac, de inaltime=1200 mm - 1400 mm, iar 
diametrul intre 48 mm - 51 mm si grosime perete teava=2 mm. 
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati clar care sunt indicatoarele ce se vor 
monta pe stalpii de sustinere cu lungimea de minim 3,5 m. 
 
Răspuns 8:  
 
În necesarul de semne și indicatoare rutiere prinse în referat, nu sunt indicatoare ce se vor monta pe 

stâlpi de susținere cu L= 3,5 m. 

 
Solicitare operator economic 9:  
 
ln anuntul de publicitate se mentioneaza "produsele trebuie sa contina toate certificatele de 
garantie, calitate/conformitate, conform legislatiei in vigoare". 
Conform legislatiei in vigoare, (prevederile HG 668/2017 din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995) si Regulamentul UE nr. 305/2011, pentru introducerea pe piata a 
indicatoarelor rutiere producatorul/ ofertantul trebuie sa detina si sa prezinte dovada certificarii 
acestora in conformitate cu standardele in vigoare aplicabile. 
In consecinta, va rugam sa precizati daca ofertantul/producatorul indicatoarelor rutiere trebuie sa faca 
dovada indeplinirii cerintelor standardelor in vigoare, prin prezentarea urmatoarelor documente, 
valabile la data depunerii ofertelor, in conformitate cu legislatia specifica in domeniu:  
- Pentru indicatoarele cu anoul suport din tabla de otel sau aluminiu: 

- Certificat de conformitate emis de o institutie abilitata din Romania, care sa ateste indeplinirea 
cerintelor cerintelor standardului national SR 1848-1,2,3/2011; 
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- Declaratie de conformitate emisa de producator pentru indicatoarele rutiere. 
-Pentru folia reflectorizanta: 

- Certificat de constanta a performatei emis de organisme notificate; 
- Declaratie de performanta emisa de producatorul foliei reflectorizante. 

 
Răspuns 9:  
 
Da, toate certificatele producătorului, conform standardelor și normativelor în vigoare, trebuie să fie 
valabile la data ofertării și trebuie prezentată dovada acestora. 

 
 

 
 
 


