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Nr. 1337 / 06.08.2013 
 

Răspuns SOLICITARE CLARIFICĂRI nr. 3 
Ref: achiziţie produse – seturi de uniforme pentru rangeri  

pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders 
 

Către, 
Furnizorii interesaţi 

 
Prin prezenta vă facem cunoscut răspunsul la Solicitarea de clarificării, din data de 5 August 2013, înregistrată 

la APNMM sub Nr. 1329 / 05.08.2013, după cum urmează: 
 

Intrebarea 1: în cadrul caietului de sarcini, la secţiune Documente anexate, se menţionează „Declaraţie de 
Conformitate - Condiţii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”, în contextul unei ofertări 
nerestrictive, bazate pe soluţii sau produse performante şi calitative, care respectă cerinţele tehnice şi funcţionale 
impuse de caietul de sarcini, vă rugăm să acceptaţi ca origine şi alte ţări decât cele menţionate în cadrul declaraţiei? 
 
Menţionăm faptul că în Romania se importă şi se comercializează, prin canale comerciale internaţionale autorizate, 
următoarele tipuri de produse, în legătură cu achiziţia mai sus amintită: 

Produs solicitat Producător Tară ORIGINE 
Produse 

- pantaloni silenţioşi la deplasarea în pădure (silent) / 
regular pants (silent)  

- pantaloni rezistenţi la apă (waterproof) / waterproof 
pants  

- geacă / jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof) 
cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) / winter 
waterproof jacket including fleece layer  

- mănuşi / gloves  

Fjallraven CHINA şi/sau Vientam 

Jack Wolfskin CHINA şi/sau Vientam 

Millet CHINA şi/sau Vientam 

 
Mai mult dorim să evidenţiem faptul că, în condiţiile date, nu se pot furniza aceste tipuri de produse de tip 
îmbrăcăminte. Considerăm prezentul motiv suficient de important şi justificativ în vederea obţinerii unei derogări 
punctuale, strict pentru aceste produse. 
 

Răspuns 1: este necesară consultarea Finanţatorului şi a condiţiilor impuse de Programul de Cooperare 
Transfrontalieră ENPI, Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina, 2007-2013 şi din co-finanţarea European 
Neighbourhood and Partnership Instrument. 
 

Vă mulţumim pentru colaborare, 
 

Coordonator Proiect Director parc 
 biol. Cătălina Bogdan 
 
  

 
  

 


