
FORMULARUL 5

Obiectiv:
Amenajare parc in localitatea
Sintereag, comuns Sintereag, 

jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant:
s.c. RADMAR INSTAL s.r.l.

FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp de iluminat submersibil; fântâna arteziana – 6 bucăți
Nr.
crt. Specificații tehnice impuse prin caietele de sarcini

Corespondența propunerii
tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici și funcționali
Carcasa corp iluminat                        Aluminiu
Flanșe                                                Inox
Picior de prindere si reglaj                 Da 
Dispersor                                            Sticlă
Lampă Led                                          Da
Putere                                                 3 x 1 W
Culuare lumină                                    Alb neutru

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranta in 
exploatare 
Tensiunea de alimentare                    12 V
Grad de protecție                                IP 68
Montaj                                                Subacvatic
Clasa de protecție                              III

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante
Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele 
europene. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa aibă 
eticheta CE.

4 Condiții de garanție si post garanție
Garanție: 
- 24 luni de la punerea in functiune
- in perioada de garantie, trebuie sa se asigure in mod gratuit, 
interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor 
intemeiate, prin echipa service autorizata.
Post garantie:
- furnizorul de echipamente trebuie sa asigure piese de schimb in 
perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE) 
- asigurare SERVICE contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE 
- Trebuie asigurat service in perioada de garanție în maxim 48 ore de 
la notificare.

5 Alte conditii cu caracter tehnic
Se va asigura manual de exploatare în limba română.
Scolarizare personal operator.

întocmit
Ing. Badiu Marius



FORMULARUL 5

Obiectiv:
Amenajare parc in localitatea
Sintereag, comuns Sintereag, 

jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant:
s.c. RADMAR INSTAL s.r.l.

FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor de ploaie/vânt – 1 bucată
Nr.
crt. Specificații tehnice impuse prin caietele de sarcini

Corespondența propunerii
tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici și funcționali
Carcasa corp                                     Rezistentă UV
Montaj                                                Exterior 
Senzor ploaie                                     Da
Senzor vânt                                        Da

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranta in 
exploatare 
Tensiunea de alimentare                    230 V
Grad de protecție                                IP 54
Placă de comandă automatizări         Da

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante
Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele 
europene. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa aibă 
eticheta CE.

4 Condiții de garanție si post garanție
Garanție: 
- 24 luni de la punerea in functiune
- in perioada de garantie, trebuie sa se asigure in mod gratuit, 
interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor 
intemeiate, prin echipa service autorizata.
Post garantie:
- furnizorul de echipamente trebuie sa asigure piese de schimb in 
perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE) 
- asigurare SERVICE contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE 
- Trebuie asigurat service in perioada de garanție în maxim 48 ore de 
la notificare.

5 Alte conditii cu caracter tehnic
Se va asigura manual de exploatare în limba română.
Scolarizare personal operator.

întocmit
Ing. Badiu Marius



FORMULARUL 5

Obiectiv:
Amenajare parc in localitatea
Sintereag, comuns Sintereag, 

jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant:
s.c. RADMAR INSTAL s.r.l.

FIȘA TEHNICĂ NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stâlp de iluminat cu corp echipat cu lampa LED – 18 bucăți
Nr.
crt. Specificații tehnice impuse prin caietele de sarcini

Corespondența
propunerii tehnice cu
specificațiile tehnice

impuse prin
 Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici și funcționali
Sursa de lumina                                  Lampa led
Stalp                                                    metal zincat cu strat de poliester 
                                                            vopsit in camp electrostatic
Putere lampa                                       55 W
Flux nominal                                        3600 lm
Culuare lumină                                    Alb cald 
Unitate led                                           Inlocuibila
Latime corp de iluminat                       530 mm
Inaltime corp de iluminat                     530 mm
Inaltime stalp                                       3,5 m
Cu borna de legare la pamant             Da
Fundatie                                              beton cu armatura si flansa

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranta in 
exploatare 
Tensiunea de alimentare                    230 V
Grad de protecție                                IP 66
Montaj                                                Exterior
Clasa de protecție                              III

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante
Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele 
europene. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa aibă 
eticheta CE.

4 Condiții de garanție si post garanție
Garanție: 
- 24 luni de la punerea in functiune
- in perioada de garantie, trebuie sa se asigure in mod gratuit, 
interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor 
intemeiate, prin echipa service autorizata.
Post garantie:
- furnizorul de echipamente trebuie sa asigure piese de schimb in 
perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE) 
- asigurare SERVICE contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE 
- Trebuie asigurat service in perioada de garanție în maxim 48 ore de la 
notificare.

5 Alte conditii cu caracter tehnic
Se va asigura manual de exploatare în limba română.
Scolarizare personal operator.

                                                                                         întocmit
Ing. Badiu Marius



FORMULARUL 5

Obiectiv:
Amenajare parc in localitatea
Sintereag, comuns Sintereag, 

jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant:
s.c. RADMAR INSTAL s.r.l.

FIȘA TEHNICĂ NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp de iluminat incastrat in pardoseala – 12 bucăți
Nr.
crt. Specificații tehnice impuse prin caietele de sarcini

Corespondența propunerii
tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici și funcționali
Carcasa corp iluminat                        Inox
Flanșe                                                Inox
Doza de montaj (kit)                           Da 
Dispersor                                            Sticlă rezistenta la impact
Lampă Led                                          Da
Putere                                                 3 x 1,2 W
Intrare + Iesire                                     Da
Culuare lumină                                    Alb neutru

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranta in 
exploatare 
Tensiunea de alimentare                    230 V
Grad de protecție                                IP 67 mentinut in timp
Rezistenta la impact                           IK 10
Montaj                                                Exterior in pardoseala
Clasa electrica                                    II

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante
Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele 
europene. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa aibă 
eticheta CE.

4 Condiții de garanție si post garanție
Garanție: 
- 24 luni de la punerea in functiune
- in perioada de garantie, trebuie sa se asigure in mod gratuit, 
interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor 
intemeiate, prin echipa service autorizata.
Post garantie:
- furnizorul de echipamente trebuie sa asigure piese de schimb in 
perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE) 
- asigurare SERVICE contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE 
- Trebuie asigurat service in perioada de garanție în maxim 48 ore de 
la notificare.

5 Alte conditii cu caracter tehnic
Se va asigura manual de exploatare în limba română.
Scolarizare personal operator.

                                                                        întocmit
Ing. Badiu Marius



FORMULARUL 5

Obiectiv:
Amenajare parc in localitatea
Sintereag, comuns Sintereag, 

jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant:
s.c. RADMAR INSTAL s.r.l.

FIȘA TEHNICĂ NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stalp Ol-Zn minim 5m – 1 buc
Nr.
crt. Specificații tehnice impuse prin caietele de sarcini

Corespondența propunerii
tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici și funcționali
Material                                              Ol-Zn vopsit electrostatic
Flanșe                                                Ol-Zn vopsit electrostatic
Usa de vizitare                                   Da 
Inaltime                                              min 5 m de la cota amenajata
Suport prindere statie vant – ploaie   Da

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranta in 
exploatare 
Rezistent la vant                                 Da
Borna de legare la pamant                 Da

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante
Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele 
europene. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa aibă 
eticheta CE.

4 Condiții de garanție si post garanție
Garanție: 
- 24 luni de la punerea in functiune
- in perioada de garantie, trebuie sa se asigure in mod gratuit, 
interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor 
intemeiate, prin echipa service autorizata.
Post garantie:
- furnizorul de echipamente trebuie sa asigure piese de schimb in 
perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE) 
- asigurare SERVICE contra cost pe baza de CONTRACT de 
SERVICE 
- Trebuie asigurat service in perioada de garanție în maxim 48 ore de 
la notificare.

5 Alte conditii cu caracter tehnic
Se va asigura manual de exploatare în limba română.
Scolarizare personal operator.

întocmit
Ing. Badiu Marius


