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Nr. 1331 / 05.08.2013 
 

Răspuns SOLICITARE CLARIFICĂRI nr. 1 
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 1 August 2013, înregistrată 

la APNMM sub Nr. 1315 / 01.08.2013, după cum urmează: 
 

Întrebarea 1: în cadrul caietului de sarcini, la secţiune Documente anexate, se menţionează „Declaraţie de 
Conformitate - Condiţii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”, în urma analizei produselor 
solicitate, respectiv cerinţelor tehnice şi funcţionale impuse de caietul de sarcini, vă informăm că, în condiţiile date, nu 
putem oferta următoarele produse de tip îmbrăcăminte, din cele solicitate:  

 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 

deoarece nici unul nu este produs în vreun stat membru al Uniunii Europene sau o ţară acoperită de 
Programul ENPI. 

 
Menţionăm faptul că, 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? 
 
Dorim să evidenţiem faptul că, în Romania, în conformitate cu condiţiile de import şi comercializare, putem să ofertăm 
produse, care să respecte cerinţele tehnice şi funcţionale impuse de caietul de sarcini, după cum urmează: 

 pantaloni silenţioşi la deplasarea în pădure (silent) / regular pants (silent) din ţara de origine China şi/sau 
Vietnam, în funcţie de modelul ales din gamă/colecţie 

 pantaloni rezistenţi la apă (waterproof) / waterproof pants din ţara de origine China şi/sau Vietnam, în funcţie de 
modelul ales din gamă/colecţie  

 geacă / jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) / winter waterproof 
jacket including fleece layer din ţara de origine China şi/sau Vietnam, în funcţie de modelul ales din 
gamă/colecţie  

 mănuşi / gloves din ţara de origine China şi/sau Vietnam, în funcţie de modelul ales din gamă/colecţie 
 
În ceea ce priveşte produsele de tip încăltăminte, cămăşi, respectiv ochelari de soare putem să ofertăm produse, care 
respectă condiţiile din “Declaraţia de Conformitate - Condiţii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”.  
 

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 
    

 


