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 Întrebare 1   Pentru indicatorul rutier temporar “Presemnalizare lucrari pe strazi” se solicita indicator 

cu suport tip capra vopsit, H=200cm si l=120cm. Va solicitam sa ne comunicati daca se accepta si 

ofertarea  de indicator pe un suport de sustinere tip “tripoda” cu H=150 cm. 

Răspuns 1 Se acceptă support de susținere tip “tripoda” cu H=150 cm, 2 buc. 

 

 Întrebare 2  Pentru indicatorul rutier temporar “Lucrari” se solicita indicator cu suport tip capra 

vopsit, H=200cm si l=120cm. Va solicitam sa ne comunicati daca se accepta si ofertarea  de indicator 

pe un suport de sustinere tip “tripoda” cu H=120 cm 

Răspuns 2  Pentru indicatorul rutier temporar “Lucrari” se pot monta și pe un support de susținere 

tip “tripoda” cu H=120 cm 

 

 

 Întrebare 3 Va rugam sa ne dați mai multe clarificări legat de "suportul tip capra" eventual o poza 

deoarece informațiile furnizate in caietul de sarcini nu sunt suficiente pentru a întocmi oferta de 

pret. 

Răspuns 3 Se acceptă suport tip “tripoda”. 

 

 Întrebare 4 Va rugam sa ne comunicati daca pentru " Bariera normala" se poate folosi in loc de 

"suport tip capra" 2 buc de trepiede H-120 cm. 

Răspuns 4 Referitor la Indicatorul rutier " Bariera normala" 200 x 25cm, acesta se poate monta si              

pe suport tip tripoda/trepied  H = 120 cm, cate  2 buc./indicator. 

 

 Întrebare 5 La penultima poziție apare poza cu indicatorul "Lucrări"  A27 iar la descriere 

apare  "Presemnalizare lucrări pe străzi  U46" va rugam sa clarificati  pe care din cele două le doriti?  

In cazul in care se doreste fig. A27 acesta se poate monta pe trepied de H-120 cm sau e nevoie de 

"suport tip capra". 

Răspuns 5 Referitor la indicatorul rutier de pe, penultima pozitie aici este vorba de: Indicator rutier   

   PRESEMNALIZARE LUCRARI PE STRAZI, (Indicator rutier avertizare A27 Lucrari, se 

instalează la o distanta de 20 - 200 m de sectorul de drum pe care se execută lucrări), se poate 

monta sip e suport de sustinere tip “tripoda” H = 120cm; si in aceste conditii acest indicator rutier se 

incadreaza, ca si indicatoarele tip triunghi la suma de 207.53 lei/buc + TVA. 



 

 

 La indicatorul rutier, PRESEMNALIZARE LUCRARI PE STRAZI,   (A46),

,  ( acest indicator rutier presemnalizeaza un sector de drum 

(spre dreapta), unde se executa lucrari pe partea carosabila), se poate  monta si suport de sustinere 

tip “tripoda/trepied” (2 suporti/indicator)cu H=150 cm; 

 


