
  



 
  3. Lista produse 

 
Nr. 
crt. 

Denumire produs UM Cantitate Cod CPV Termen  

de livrare 

1. Camasa maneca scurta barbati buc. 117 35811200-4  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ZILE DE LA 
SEMNAREA 

CONTRACTULUI 

2. Tricou polo buc. 15 18331000-8 

3. Pantofi vara barbati buc 120 18813000-1 

4. Pantofi vara dama buc 30 18813000-1 

5. Bocanci iarna dama buc 15 18813000-1 

6. Camasa maneca lunga dama buc 35 35811200-4 

7. Manusi piele buc. 96 18424000-7 

8. Pantalon iarna dama buc. 10 18234000-8 

9. Pantalon iarna barbati buc. 30 18234000-8 

10. Pantofi iarna dama buc. 10 18813000-1 

11. Caciula blana circulatie buc. 6 18443000-6 

12. Camasa maneca lunga dama circulatie buc. 2 35811200-4 

13. Camasa maneca lunga barbati circulatie buc. 19 35811200-4 

14. Scurta vant circulatie buc. 21 35200000-6 

15. Scurta imblanita circulatie buc. 21 35200000-6 

16. Bocanci iarna interventie buc. 15 18813000-1 

17. Costum interventie iarna buc. 15 35200000-6 

18. Emblema coifura buc. 6 39561132-6 

19. Epoleti 2 trese buc. 100 39561132-6 

20. Ecuson pentru maneca buc. 245 39561132-6 

 
 
        II. AUTORITATE CONTRACTANTA 
        
       Politia Locala a Municipiului Ploiesti 
       Cod fiscal: 28035122 
       Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti 
       Telefon, fax: 0244/513255 

Email: office@polocploiesti.ro  
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti 
 
 
 
 
III.CONDIŢII  TEHNICE  SI  DESFASURAREA  CONTRACTUALA 
 

Este obligatorie corespondenţa datelor din certificatele de conformitate pentru materia 
primă de bază şi auxiliară, cu specificaţiile tehnice pentru toate produsele prevăzute în caietul 
de sarcini. 

Producătorul are obligaţia: 

 De a se deplasa la sediul autorităţii contractante pentru a măsura nominal toate 
persoanele propuse pentru a fi echipate cu uniformă. Activitatea de măsurare se va 
efectua în funcţie de disponibilitatea personalului la o dată stabilită de comun acord cu 
autoritatea contractantă. 

 De a efectua probe intermediare pentru produsele pe care le livrează. 

 De a asigura retuşurile  finale  necesare livrării uniformei. 

mailto:office@polocploiesti.ro


 De a asigura retuşurile pe toată perioada derulării garanţiei, la un punct de lucru 
propriu sau agreat de producător, în localitatea autorităţii contractante. În caz contrar va 
suporta toate cheltuielile de curierat necesare transportului cu uniforma în vederea 
remedierii sau înlocuirii echipamentului cu defecte. 

 De a confecţiona şi mărimi speciale, altele decât cele prevăzute în caietul de 
sarcini. 

 
Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, pe baza de proces-verbal de 

custodie/aviz de însoţire a mărfii, câte o mostră pentru fiecare produs în parte, a căror 
caracteristici şi cerinţe sunt stabilite în caietul de sarcini. 

Mostrele vor fi returnate operatorului economic după finalizarea contractului, în cel mult 7 
zile, în baza unei solicitări scrise din partea acestuia. Autoritatea contractantă nu răspunde de 
mostrele nesolicitate în termenul susmenţionat. Mostrele reţinute de către autoritatea 
contractantă, pentru ofertantul câştigător, urmează a fi utilizate la recepţia produselor 
contractate, ca modele de referinţă, până la finalizarea contractului. 

După efectuarea analizei asupra propunerilor tehnice şi declararea ofertantului  câştigător 
mostrele  vor fi returnate către ofertanţii declaraţi necâştigători. 

 
Furnizorul va lua măsurile antropometrice angajaţilor pentru care se vor confecţiona 

produsele solicitate din caietul de sarcini. Măsurile vor fi luate la sediul Poliţiei Locale a 
Municipiului Ploiesti, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, conform unei planificări 
elaborate de comun acord, între părţi şi întocmirea situaţiei cu măsurile antropometrice de 
către furnizor. 

Furnizorul se obligă să execute două probe pentru fiecare persoană la sediul autorităţii 
contractante. 

 
 

     IV.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE 
 
 Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante prin aspectare, acestea vor 
fi însoţite de certificare de calitate şi de garanţie potrivit specificaţiilor tehnice. Transportul  
produselor cade in sarcina furnizorului. Poliţia Locală îşi rezervă dreptul de a efectua verificări 
privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze 
determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest 
sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii 
finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul 
constatării de neconformităţi . 

Având în vedere perioada de uzură maximă, a produselor ce fac obiectul achiziţiei, 
impuse de legislaţia în vigoare, se impune ca perioada de garanţie a produselor oferite să fie 
de 24 de luni, în condiţii de utilizare normală, începând cu data recepţiei efectuate după 
livrarea acestora la destinaţia finală.  
În acest sens furnizorul va garanta că produsele furnizate vor face faţă purtării zilnice în 
condiţii normale – materialele din care se confecţionează acestea trebuie să prezinte 
rezistenţă la rupere (inclusiv cusăturile), la spălare, la şifonare, să nu se decoloreze, 
precum şi faptul că trebuie să îşi păstreze forma şi dimensiunile în toată perioada de 
garanţie acordată de furnizor; 
 - în cazul nerespectării condiţiilor de garanţie impuse mai sus, achizitorul are dreptul de 
a notifica în scris furnizorului în termen de 48 de ore de la constatarea acestora; furnizorul fiind 
obligat să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul în termen de 10 zile, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. 
 
 
  V.CONDIŢII  DE  ACHIZIŢIE: 



 
- furnizorul va asigura obligatoriu o echipă tehnică pentru a efectua măsurile 

antropometrice individuale (în funcţie de produs), necesare realizării contractului, direct la 
sediul autorităţii contractante. Un exemplar al măsurilor efectuate va fi pus la dispoziţia 
autorităţii contractante în termen de maxim 48 de ore de la efectuarea acestora; 

- furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra culegerii măsurilor individuale, 
după caz şi forma finală a produsului furnizat, fără excepţii;  

- în situaţia în care forma finală a produsului furnizat nu corespunde cu dimensiunile 
persoanei pentru care a fost realizat, după caz, furnizorul efectuează modificările necesare, 
dacă este posibil, sau înlocuieşte produsul fără costuri suplimentare; 
 - produsele furnizate vor fi certificate prin buletine de analiză că materialele introduse în 
procesul de fabricaţie au calitatea impusă şi respectă întocmai specificaţiile tehnice 
minime, anexate (care fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini) şi că nu au 
efecte nocive asupra organismului uman; 
  
VI. VALOAREA ACHIZITIEI  
 
          Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 75.821,87  lei fără TVA.  
 
  
  VII. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI 
 
 Contractul intra in vigoare de la data atribuirii, pana la 31.12.2016. 
 
 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
 

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: “ pretul cel mai 
scazut “. 
 Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. 
 
 
IX. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA 
 
 Pretul va fi exprimat in lei si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a 
Municipiului Ploiesti la data respectiva. 
 Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile 
concurentilor. 
          Platile se vor efectua in contul din Trezorerie al furnizorului. 
 

     
X. FISA TEHNICA 
 
 Prezentarea produselor ce urmeaza a fi achizitionate: 
 
 

1. CAMASA MANECA SCURTĂ BARBAȚI 



 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi 
condiţiile de calitate pe care trebuie să le  îndeplinească produsul  gata  confecţionat. 

Cămaşa cu mânecă scurtă se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau 
tercot) bleu având gulerul, mansetele  de culoare bleumarin. 
Cămaşa  se poartă introdusă în pantaloni. 

Cămaşa  se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler şi se confecţionează pe 4 talii 
( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 42 - 62 ). 
Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul 
încălţămintei şi este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferinţa 
pieptului măsurat peste cămaşă şi se exprimă ca 1/2 din măsura întreagă. 
 Cămaşa  trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice. 
 

TABEL DE MATERIALE  

Nr 
crt. 

Denumire materialului Utilizarea 

1. Ţesătură poplin  bleu, 110-120 g/m2                            material de bază 

2. 
Nasturi plastic cu 4 orificii, cu diametrul 
de 14 mm, la culoare   

piepţi, manşete şi buzunare  

3. Aţă de cusut Nm 120/PES la culoare Asamblat şi tighelit 

4. 

Inserţie  termoadezivă 
(compozitie poliester/bumbac sau 100% 
bumbac, impregnat cu granule de 
adezivare –polipropilenă), cu masa de 
135-150g/mp,fără puncte de adezivare. 

Întăritură guler, manşete, clape 
buzunare şi foran 

    

La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor  inserţia termoadezivă se aplică cu 
presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire 
este de 15-18 secunde.  
 
CONFECTIONARE 
 Toate piesele componente ale cămăşii, inclusiv gulerul şi manşetele se croiesc pe 
direcţia firelor de urzeală. 
Cămaşa cu mânecă scurtă se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler.  

Piepţii - sunt croiţi  dintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare cu burduf şi 5 
butoniere ce se încheie cu nasturi. 
Pe piepţi sunt aplicate prin cusătură la 1 mm de margine, două buzunare cu burduf. 
Buzunarele sunt prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţ pe mijloc pe care este 
festonată la mijloc o butonieră dreaptă verticală ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate 
cu o cusătură la 0,5 cm de margine. Clapele buzunarelor sunt întărite cu inserţie 
termoadezivă.  

Pieptul stâng este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantului spre exterior. 
Foranul este tighelit pe ambele margini la 0,5 cm, iar pe mijlocul lui se festonează 5 
butoniere drepte poziţionate longitudinal. Foranul are lăţimea de 3,5 cm. şi este întărit cu 
inserţie termoadezivă. 
În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea 
superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept. 

Pieptul drept este prevăzut  cu bizeţ, obţinut prin îndoirea în interior a cantului cu 3 
cm pe toată lungimea, fiind croita din margine originala din tesatura. Pe bizeţ sunt cusuţi 5 
nasturi la culoare.  
Lungimea piepţilor este mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.  

   



Spatele cămăşii  este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o 
platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o nadă. În 
cusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea de 6-
7 cm. In partile laterale ale spatelui pe linia de imbinare cu platca, sunt prevazute doua 
falduri de 1,5 cm cu deschidere spre exterior.  

Gulerul este format din faţă şi dos şi este executat din întreg cu şteiul, având aplicate 
două straturi de întărituri din inserţie termoadezivă. Al doilea strat de inserţie respectă forma 
gulerului dar este mai mic cu 4 mm., care asigură rezerva de întors gulerul. 

Şteiul are pe partea stângă festonată orizontal o butonieră, iar pe partea dreaptă se 
coase un nasture corespunzător butonierei.  Capătul din faţă al butonierei este situat pe 
direcţia butonierelor de pe piept. 

Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la 
terminaţie cu câte o manşetă simplă realizată prin îndoire, întărită cu un strat de inserţie şi 
fixată cu un tighel la 3 cm de margine pentru mânecă scurtă. 

Cusăturile de incheiere a spatelui cu pieptii se face prin tighele duble realizate cu 
masina de cusut cu doua ace, iar. Tighelele  se aplică la 0,5 mm de cant pentru foran, guler, 
clape, epoleţi şi manşete si pe linia de montare a manecii. Desimea paşilor cusăturilor 
trebuie să fie de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă cel puţin 11 împunsături 
/cm şi să fie încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi. 
Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şi să nu 
fie încreţite. 
La terminaţie cămaşa se tiveşte la 0,7 – 0,8 cm. 

Pe maneca stangă se aplică   ecusonul de  mânecă la 5 cm de cusătura umărului, iar 
pe umeri sunt confecţionati epoletii pe  care se montează  însemnele distinctive de 
ierarhizare. 
 
MARCARE 
Fiecare cămaşă este prevăzută cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş 
rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului,  
talia şi grosimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii  de 
întreţinere şi spălare conform cerinţelor SR EN 23758/96 şi ISO 3758/96 şi care vor 
cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de 
spălare, curăţare, uscare şi călcare, data fabricaţiei,  semnul de control. 
 
AMBALARE 
Cămăşile vor fi pliate pe un suport de carton, fixate cu cleme din material plastic. 
Sub guler se aplică un ştraif de plastic, iar pe nasturele de pe ştei se aplică un fluturaş de  
celuloid. 
Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi 
grosime, talia şi culoare într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se 
aplică o etichetă pe care se menţionează : 
- denumirea furnizorului, denumirea produsului, culoarea, talia şi grosimea, numărul de 

bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control.   
 

2. TRICOU POLO   

 

I. GENERALITĂŢI  

 1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de 

calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat. 
1.2.Tricoul polo este confecţionat din tricot ţesătură fagure tip picquet (pikke)de culoare 
negru; 
1.3.Tricoul are croială dreaptă şi se compune din: faţă, spate, guler şi mâneci; 

   



1.4.Tricoul se încheie cu trei nasturi şi are epoleţi pentru grade cu nasturi pe fiecare umăr. 
1.5.Pe mâneca stângă a tricoului se aplică, la 5 cm de cusătura umărului, de către furnizor, 
ecusonul specific. 
1.6.Tricoul se poartă de formaţiunile de intervenţie din structura Poliţiei Locale. 
1.7.Tricoul gata confecţionat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii 
tehnice.  

TABEL CU MATERIALE 
 

Nr. 
Crt. 

     Denumirea materialului   Doc. 
Tehnică 

           Utilizare 

1. Tricot ţesătură fagure piquet, 
culoare neagră, compoziţie 
fibroasă 100% bumbac 

 Material de bază 

2. Bandă textilă confecţii  Cusătură umeri 

3. Nasturi plastic la culoare  Încheiat la guler 

4. Aţă de cusut Nm 70/3  Asamblare 

 
NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduce în 
procesul de fabricaţie au calitatea impusă de prevederile prezentei specificaţii tehnice şi că 
nu au efecte nocive asupra organismului uman. 
 Toate materialele folosite la realizarea produsului finit trebuie să aibă caracteristici 
tehnice referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat, respective 
modificări dimensionale la spălat max. +  2%. 
Procedeele tehnologice utilizate în fluxul de producţie trebuie să includă tratamente 
antişifonare şi antistatic permanent, care să confere ţesăturii durabilitate în purtare, 
rezistenţă sporită la lumină, frecare, păstrarea calităţilor în condiţii de exploatare intensă 
după cel puţin 12 spălări în condiţiile precizate în instrucţiunile de întreţinere. 

 
II. CONFECŢIONARE 

 
2.1. Tricoul polo se croieşte cu lungimea pe direcţia şirurilor de ochiuri. 
2.2. La răscroitura gâtului se aplică un guler patent  care se încheie cu nasturi. 
 2.3. Pe interiorul tricoului între spate şi baza gulerului se aplică o etichetă cu mărimea 
acestuia. 
2.4. La terminaţia mânecilor şi a tricoului se execută un tiv de 2,5 – 3 cm.  
2.5. Cusăturile laterale se execută cu maşina de surfilat, iar cusăturile umerilor sunt dublate  
cu bandă textilă confecţii. 

 2.6. Cusăturile trebuie să fie îngrijit lucrate, cu împunsături uniforme, fără scăpări şi întărite 
la capete. 
 

 
 
 
 

III. TABEL CU DIMENSIUNI [cm] 
 

Nr. 
crt. 

 
Talii 

Grosimi  Tol.  
± 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

 
1. 

Lungimea totală “a”  

I 70 73 73 76 76 79 79 81 81 83 83 1 

II 68 71 71 73 73 76 76 79 79 81 81 1 

 
2. 

Lăţimea “b”  
1 I-II 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

 Lungimea mânecii scurte “c”  



3. I 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0,5 

II 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,5 

 
4. 

Lăţimea mânecii la profunzime “d”  

I-II 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 0,5 

 
5. 

Lăţimea mânecii scurte la terminaţie “e”  

I-II 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25 0,5 

 
6. 

Răscroitura gâtului “f”  

I-II 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 0,5 

 
7. 

Lungimea mânecii lungi “g”  

I 54 56 56 58 58 60 60 62 62 64 64 0,5 

II 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 0,5 

 
  
IV. RECEPŢIA 

 
4.1. Recepţia calitativă se face la tricoul gata confecţionat, prin verificare bucată cu bucată, 
pe baza prezentei prescripţii tehnice şi a modelului avizat, de către reprezentanţi ai 
autorităţii contractante la sediul acesteia. Autoritatea contractantă se obligă să asigure 
condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. Fiecare livrare va fi însoţită de 
declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner. 
4.2. Autoritatea contractanta îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea 
materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale 
valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să 
verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la 
produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile 
corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.   

 
V.  MARCARE, ETICHETARE ŞI AMBALARE 

 
5.1. Marcarea tricourilor se realizează cu o emblemă din material textil imprimat cu tuş 
rezistent, nelavabil, pe care sunt menţionate următoarele: denumirea furnizorului, materialul, 
mărimea data fabricaţiei, condiţii de întreţinere. 
5.2. Fiecare tricou se introduce într-o pungă din polietilenă, apoi se grupează în pachete de 
câte 10 buc. de aceeaşi talie şi grosime, legate cu sfoară, în cruce. Fiecare pachet va avea 
o etichetă de carton cu următoarele menţiuni: denumirea producătorului, denumirea 
produsului, numărul specificaţii tehnice, numărul de bucăţi, talia şi grosimea, anul de 
fabricaţie, semnul de control de calitate. 

La terminarea lotului se admite ca în acelaşi pachet să fie introduse produse cu talii şi 
grosimi diferite, cu condiţia  ca acestea să fie specificate pe eticheta de pe pachet. 

 
 

 

 

 

3. PANTOFI VARA BARBATI 
 

I.  GENERALITĂŢI  

1.1  Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile, conditiile tehnice si de calitate 
pe care trebuie sa le indeplineasca pantofii de vara.  
1.2  Produsul este  realizat in sistemul IJ (incaltaminte injectata). Talpa este din poliuretan si 
termopoliuretan, injectata direct in sistemul cu dubla densitate, antistatizat si inscriptinat cu: 
SHOCK ABSORBER, OIL&SLIP RESISTANT, ANTISTATIC.   



Aderenta la fetele din piele este rezolvata in varianta optima, talpa fiind  injectata direct se 
elimina cusaturile si suprafetele cu adeziv - partea cea mai vulnerabila a incaltamintei.  
Tocul contine un sistem soc absorbant integrat in componenta acestuia din fabricatie.  
Incaltamintea antistatica se utilizeaza in situatii care necesita micsorarea acumularii de sarcini 
electrice, evitand astfel pericolul aprinderii vaporilor sau a substantelor inflamabile. Rezistenta 
electrica a incaltamintei se poate schimba semnificativ datorita efectelor de flexionare, 
contaminare cu alte produse sau prin umiditate.  
Fetele pantofilor sunt confectionate din piele box cu fata naturala (caputa, carambi, limba si 
steif).  
Captuselile interioare (carambi si limba) sunt realizate din piele de caprine cu fata naturala 
neteda, tabacite combinat de culoare bej, iar la caputa cu tesatura textila din bumbac. Brantul 
este antistatizat. Acoperisul de brant complet, detasabil, preformat cu forma anatomica este 
din material spongios pe suport din fibre absorbante, antistatizat, tratat antibacterian si 
inscriptionat cu proprietatile acestuia.  
Asamblarea fetelor cu brantul este realizata prin tragere pe calapod.   
Sistem de inchidere prin insiretare prin perechi de perforatii consolidate numai la partea 
interiora  cu capse.   
Gama de marimi de la 39 la 47 (sistem francez).  
1.3. Pantofii gata confectionati trebuie sa corespunda prevederilor prezentei specificatii tehnice 
si cu modelul omologat.  
 Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie vor fi însoţite de 
declaraţie de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator specializat, 
pentru materiile prime  folosite la confecţionarea acestora.  

  Prezentarea unor valori care nu se incadreaza in limitele impuse, implica 
respingerea ofertei ca neconforma.  

  
II. CERINŢE     

ANSAMBLUL SUPERIOR:  
Material pentru feţe:    piele de bovină cu faţa naturală, cu ornamente  
Finisare:      naturală  
Culoare:      neagră  
Grosime:      1,8-2,0 mm  
Flexibilitate:      să nu apara crăpături la 150 000 flexiuni  
Rezistenţa la sfâşiere:    120 N (minimum)      
Valoare pH:      3,5 (minimum)  
Permeabilitate la vapori de apă: 0,8 mg/(cm2 . h) (minimum) 
Coeficientul  de vapori de apă: 15 mg/cm2 (minimum).   

  

CĂPTUŞEALĂ:   
Proprietăţi:      Imperespirabila  
        Permeabilitatea  la vapori de apă: 2,0 mg/(cm2 . h) (minimum)  
Coeficientul  de vapori de apă:  20 mg/cm2 (minimum)  

Material:      piele de caprine tăbăcită    

Culoarea:      bej    

Rezistenţa la sfâşiere: 
   

ANSAMBLUL INFERIOR: 

BRANŢ:  

30 N (minimum)        

Material:      neţesut împâslit rigidizat    

Proprietăţi:      antistatice, antibacterian, proprietăţi absorbante    

Grosime:      2,0 mm (minimum)    



Unghi de flexionare: 

   

90 grade (minimum)    

Glenc:       

   

ELEMENTE 

INTERIOARE: 

fibre de sticlă sau oţel turnat    

Bombeu:      termoplastic    

Grosime:      1,0 mm (minimum)    

Guler:       termoplastic    

Grosime:      1,6 mm (minimum)    

Cârlige:                termoplastic    

Grosime:  

  

ACCESORII:  

    0,6 mm (minimum)    

Capse:       5 per/ pantof    

        Rezistente la coroziune    

        Acoperite prin nichelare    

Aţă de cusut:      100% poliester sau 100% poliamidă     

Şitreturi:      100% poliester sau 100% poliamidă    

     

  

TALPĂ:  

    Lungime adecvata pantofilor    

Caracteristici:      Poliuretani cu termopoluretani    

        Greutate mică, flexibilă, confort şi performanţe 

ridicate   

    

Injecţie directă:  să prezinte durabilitate şi rezistenţă la aderenţă    

Antistatică:     greutate mică, flexibilă, confort şi performanţe ridicate  

   

    

Absorbţie de energie în toc: confort la alergare, mers îndelungat, cadere prin alunecare de la 
acelaşi nivel Rezistenţă la hidrocarburi  
Rezistenţă la alunecare  
Izolaţie la căldură: peste 1500 C  
Material      Talpă intermediară - poliuretan  
        Talpă exterioară: termopoliuretan    
Culoare:      Neagră ambele straturi   
Rezistenţă la abraziune:  daca densitatea < 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 250  
mm3 (maximum)       daca densitatea  > 0,9 g/ml: volumul pierdut 

sub 150 mm3 (maximum)  

Rezistenta la alunecare:  testata pe placi ceramice cu detergent si otel cu 
glicerina: 0.4  Rezistenta la flexiune:  cresterea crestăturii: 4 mm (maximum)    
Rezistenta de aderenţă  
ansamblu superior/  
talpă exterioară:               4 N/mm (minimum)   
Absorbţie de energie în toc:  20 J (minimum)    
Rezistenta electrică:                între 100k Ω şi 1000 M Ω  
Rezistenta la hidrocarburi:  creşterea volumului după imersie 24 h : 12 %    (maximum).  
Caracteristici ergonomice:  Încălţămintea trebuie considerată conformă cu cerinţele 
ergonomice dacă toate răspunsurile sunt pozitive la întrebările prevăzute în EN ISO 



20344:2004, 5.1. Izolaţie termică la contact  cu suprafeţe fierbinţi:  creşterea  temperaturii la 
suprafaţa branţului : ≤ 100C, după expunere în baia de  nisip cu temperatura de 150 °C timp de 
30 min. 
  
III. MARCARE  

Pe fiecare incaltaminte vor trebui inscriptionate astfel incat sa nu se stearga urmatoarele 
informaţii:  
  -marca de identificare a fabricantului;  
  -codificarea tip a produsului sau denumirea produsului;  
  -mărimea;  
  -data de fabricatie (cel putin trimestrul si anul);  

  

IV. AMBALARE  

Fiecare pereche de incaltaminte trebuie sa fie ambalata in cutie separata avand in interior fişa 
de informaţii şi instructiuni de utilizare.  

  

V. GARANŢIE  

Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.   

  

VI. CONDIŢII DE RECEPŢIE  

 Recepţia calitativă a produse lor se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul 
furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În 
cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.  
Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii 
finale la produsele ce se/sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile 
corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.    
 
 

4. PANTOFI VARA DAMA 

 

I. SPECIFICAŢII TEHNICE 

Prezenta Fişă tehnica stabileste forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice si conditiile de 
calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat.  

 Pantofii se realizeaza mecanic in sistemul de confectii IL (incaltaminte cu talpa lipita) cu 
fetele din piele naturala bovine box f.n. si talpa cauciuc şi ramă din tunit striat si toc aplicat. 
Feţele sunt formate din golf, iar partea laterală a căputei se termină cu o baretă care se 
fixează cu o cataramă metalică de reglaj.  

Pantofii se poarta la uniforma de serviciu de catre poliţiştii locali femei, pe timpul sezonului  
cald si se realizeaza din piele de culoare neagra.                  

Pantofii trebuie sa se execute si sa se imperecheze corect, piesele de acelasi fel, dintr-o 
pereche sa fie identice in ceea ce priveste grosimea, desimea, marimea, forma si nuanta. 
Fetele vor fi bine intinse pe calapod, fara cute in regiunea varfului şi a baretei.. 

  Pantofii gata confectionati trebuie sa corespunda prevederilor prezentei specificatii tehnice. 

TABEL DE MATERIALE 

Nr. 

crt 

Denumirea materialului Grosime 
(mm) 

Utilizare 

1. Piele box fata naturala de culoare neagra 1,4-1,6 Golf, caputa şi baretă 



2. Mesina natur  0,9-1,2 Caputa, baretă, acoperis 
brant 1/1 

3. Intaritura termoplastica 0,8-0,9 Bombeu 

4. Brant din fibrotex 1 Brant 

5. Carton triplex  Întăritură brant în zona 
călcâiului 

6. Carton dur tip A 1,5 Acoperiş de brant 

7. Lama de otel  Glenc 

8. Deşeuri fibră naturala  Umplutura fixare glenc 

10. Talpa cauciuc cu   relief antiderapant   Talpa exterioara 

11. Toc ABS 30-35 Toc 

12. Elastomer  Capac toc 

13. Carton mucava 1,5 San 

14. Ata de cusut ,,sintrom’’ Nm 65/3  Cusut fete 

15. Cuie texturi tip ,,A’’ de 1x8 mm  Tras fete pe calapod 

16. Cuie tip ,,B’’ de 1,6/16  Fixat toc si capac de toc 

18. Cuie surub din otel Ø3 18-20 Centrare toc 

19. Moltopren 5 Pernita calcai 

20. Texturi rotunde din otel tip 8, 9, 10  Tras fete pe calapod 

21. Soluţie de halogenare  Curăţat talpa 

22. Adezivi soluţie cauciuc manual  Fixat feţe piele 

23. Adezivi poliuretanici –polipropilenici  Lipit talpa 

24. Vopsea neagră  Retuşat cusături piele 

25. Cutie de carton  Ambalat 

 

II. CONFECTIONAREA 

Croirea, pregatirea si coaserea pieselor pentru partea de sus a incaltamintei. 

Croirea pieselor componente pentru fete si captuseli este executata cu respectarea directiei de 
alungire minima a pielii, care trebuie sa corespunda cu directia de maxima solicitare. 

Golfurile, caputele  sunt croite din zona cruponului, asezarea facandu-se in pozitii simetrice si 
opuse una alteia, pentru a se obtine piese de acelasi fel : grosime, aspect si caracteristici 
mecanice. 

Piesele din piele pentru fete au marginile subtiate, dupa cum urmeaza: 

- marginile golfului din piele se subtiaza pe o latime de 8-9 mm  pentru indoirea acestora ; 

- caputa se subtiaza pe marginile care se imbina cu golful , cu tipul de subtiere oblica cu 
margine finita pe o latime de 4-5 mm; 

- marginea superioara a carambului este subtiata pe o latime de 8-9 mm si este intarita cu siret 
de intaritura ; 

- carambul interior este subtiat in zona de imbinare cu caputa cu tipul de subtiere oblica cu 
margine finita pe o latime de 5-6 mm; 

-bareta  este subtiata la capătul pe marginile longitudinale pe o distanta de 3-4 mm, cu tipul de 
subtiere oblica cu marginea finita. 

Carambii se imbina la spate cu o cusatura in zig-zag, peste care se coase vipusca cu doua 
randuri de cusatura. Cusaturile vor fi paralele cu marginea vipustii la distanta de 1-1,5 mm fata 
de margine si cu 5-6 pasi/cm. 

Caputa se imbina cu golful cu doua randuri de cusatura paralele intre ele, la o distanta de 1-
1,5 mm fata de margine, cu 5-6 pasi/cm. 

Caputa se imbina cu carambul interior prin 2 cusaturi paralele. 

Partea superioara a golfului se imbina cu carambii si elasticul lateral cu un rand de cusatura. 



Marginile pieselor din mesina, care se imbina prin coasere, sunt subtiate pe o distanta de 5-6 
mm. Captuselile sunt cusute cu un rand de cusatura la 1,5 mm fata de marginea superioara a 
caputei si carambilor. 

Toate cusaturile sunt executate cu ata ,,sintrom’’ 65/3, avand densitatea de 5-6 pasi/cm iar 
cusăturile sunt impermeabilizate cu ceară incoloră şi finisate. Finisarea fetelor trbuie sa 
mentina caracterul boxului cu fata naturala. 

Stantarea si prelucrarea pieselor pentru partea de jos a incaltamintei. 

Brantul este format prin presare conform partii plantare a calapodului. In regiunea calcaiului, 
pe brant este aplicata o intaritura, dupa ce a fost montat glencul. Partea din fata a intariturii 
este subtiata pierdut pe o latime de 8-10 mm. 

Bombeul este subtiat pierdut pe marginea dreapta, pe o latime de 4-6 mm. Este fixat pe 
caputa din piele, la cald. 

Staiful este egalizat. Marginile staifului sunt subtiate pierdut pe o latime de15-20 mm.  

Partea inferioara este crestata in vederea preformarii dupa calapod. Staiful este introdus intre 
piele si captuseala, apoi performat la masina de intins staif. 

Talpa cauciuc se degreseaza in vederea lipirii. 

Tragere – talpuire - finisare 

Brantul este fixat pe calapod in trei scoabe. 

Fetele sunt trase pe calapod dupa ce a fost aplicat bombeul si introdus staiful intre piele si 
captuseala. 

Tragerea fetelor pe calapod este executata prin lipire la varf si in parti, iar la spate cu texturi 
batute uniform si consolidate in cuie. Cutele de la varf sunt repartizate uniform pe calapod si 
ciocanite, iar captuseala in interior trebuie sa fie foarte bine intinsa. Rezerva de tragere a 
fetelor pe calapod este de 13-15 mm. 

Dupa tragerea fetelor pe calapod sunt executate operatiile pregatitoare talpuirii: eliminarea 
cutelor de la varf, eliminarea elementelor de fixare a brantului, fixarea umpluturii, scamosarea 
rezervei de tragere a fetelor, ungerea cu solutie. 

Scamosarea rezervei de tragere a fetelor se executa evitandu-se subtierea exagerata a pielii 
in regiunea cantului. 

Ungerea cu adeziv este executata astfel: doua straturi pentru talpa si unul pentru rezerva de 
tragere. Timpul de uscare este de 15-20 minute dupa prima ungere si 20-25 minute dupa a 
doua ungere. 

Tocul este centrat pe mijloc cu un cui surub si consolidat in patru cuie. 

Talpa este fixata pe ansamblul superior prin lipire. Fixarea definitiva a talpii este executata prin 
presare la o presiune de 4-5 atm., timp de 10 secunde. 

Capacul de toc din elastomer este fixat pe toc. 

In fiecare pantof este introdus cate un acoperis de brant 1/1. Acoperisul de brant este lipit cu 
adeziv dupa ce a fost lipita pernita de moltopren in regiunea calcaiului. 

 
III. MARCARE  

Pe fiecare incaltaminte vor trebui inscriptionate astfel incat sa nu se stearga urmatoarele 
informaţii:  
  -marca de identificare a fabricantului;  
  -codificarea tip a produsului sau denumirea produsului;  
  -mărimea;  
  -data de fabricatie (cel putin trimestrul si anul);  

  

IV. AMBALARE  

Fiecare pereche de incaltaminte trebuie sa fie ambalata in cutie separata avand in interior fişa 
de informaţii şi instructiuni de utilizare.  

  



V. GARANŢIE  

Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.   

  

VI. CONDIŢII DE RECEPŢIE  

 Recepţia calitativă a produse lor se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul 
furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În 
cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.  
Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii 
finale la produsele ce se/sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile 
corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.  
   

 

5. BOCANCI  IARNA  DAMA 

 

I.GENERALITATI 

1.1  Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile, conditiile tehnice si de 
calitate pe care trebuie sa le indeplineasca bocancii de  iarna. 

  Acest produs este realizat in sistemul IJ (incaltaminte injectata).Talpa este din 
poliuretan si cauciuc, injectata direct in sistemul cu dubla densitate. Stratul interior are 
densitate mai scazuta, el este mai elastic absorbind astfel mai usor socurile. 

Talpa exterioara este dintr-un cauciuc cu rezistenta mecanica si rezistenta la abraziune 
crescuta. 

Aderenta la fetele din piele este rezolvata in varianta optima, talpa fiind  injectata direct 
se elimina cusaturile si suprafetele cu adeziv-partea cea mai vulnerabila a incaltamintei. 

Tocul contine un sistem soc absorbant integrat in componenta acestuia din fabricatie. 
Materialul din care este realizata talpa este rezistent la acizi, baze, produse petroliere si 

are proprietati antistatice.Talpa se va inscriptiona cu proprietatile acesteia. 
Incaltamintea antistatica se utilizeaza in situatii care necesita micsorarea acumularii de 

sarcini electrice, evitand astfel pericolul aprinderii vaporilor sau a substantelor inflamabile. 
Rezistenta electrica a incaltamintei se poate schimba semnificativ datorita efectelor de 
flexionare, contaminare cu alte produse sau prin umiditate. 

Fetele bocancilor sunt confectionate  din piele box cu fata naturala (caputa, carambi, 
guleras, piese capsa, ornamente limba, dublura capse), piele nappa (antishok), dar si din 
material textil (carambii si limba). Atat pielea box cat si materialul textil sunt impermeabile. 

Captuselile interioare sunt realizate din mesina (captuseala guleras si captuseala 
superioara limba) dar si din material textil(captuseala carambi-caputa si captuseala inferioara 
limba). Materialul textil utilizat pentru captuseli  prezinta o pelicula  impermeabila, este de tip  
gore-tex. Captuselile de tip gore-tex sunt cusute zig-zag. Aceste cusaturi sunt sigilate prin 
termolipire cu o banda speciala.  

Captuselile intermediare sunt reprezentate de un material textil termoadeziv (intaritura 
caputa si intaritura carambi). 

Pielea prezinta o grosime uniforma pe intraga suprafata a pieselor. Marginile libere ale 
pieselor din piele sunt vopsite uniform. 

Captuselile impermeabile  de tip gore-tex  prezinta bune proprietati igienice. 
1.2 Bocancii se confectioneaza de culoare neagra. 



1.3 Bocancii confectionati si imperecheati corect, trebuie sa aiba piesele de acelasi fel 
identice (grosimea, desimea, marime, forma, nuanta si desenul). Fetele vor fi bine 
intinse pe calapod, fara cute in regiunea varfului si staifului. 

   1.4 Bocancii gata confectionati trebuie sa corespunda prevederilor prezentei specificatii 
tehnice si cu modelul omologat. 

 

II.TABEL DE MATERIALE 

Nr. 
crt. Denumire material 

Grosime 
(mm) Natura pieselor Utilizare 

1 

Piele box negru fata 
naturala (f.n.) presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 2-2.2 Piele bovine Caputa,carambi,staif+vipusca 

2 

Piele box negru 
f.n.presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 1.1-1.2 Piele bovine Ornamente limba 

3 

Piele box negru 
f.n.presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 1.7-1.8 Piele bovine 

Guleras,piese capsa,dublura 
capse 

4 Mesina 0.6-0.7 Piele porcine 

Captuseala 
guleras,Captuseala 
superioara limba 

5 Piele nappa 1.2-1.4 Piele porcine Antishock 

6 
Tesatura impermeabila 
simpla tip cordura 0.5 Sintetic Burduf 

7 
Tesatura impermeabila 
acopiata tip cordura 3 Sintetic Carambi 

8 
Material textil tip Gore-
tex 1.6 Sintetic 

Captuseala interioara limba 
si carambi-caputa 

9 Burete autoadeziv 8 Sintetic 
Captuseala interioara 
antishock 

10 Burete autoadeziv 4 Sintetic 
Captuseala interioara guleras 
si limba 

11 Tesatura termoadeziva 0.4-0.5 
Sintetic si 
bumbac Intaritura carambi si caputa 

12 Intaritura termoadeziva 0.4-0.5 Sintetic Intaritura capse 

13 Intaritura termoadeziva 1.4-1.5 Sintetic Staif rigid 

14 Intaritura termoadeziva 1.7 Sintetic Bombeu 

15 Brant otel 3.7-3.8 Otel Brant 

16 Siret bbc tubular 1300 Sintetic Insiretat 

17 
Material textil 
preformat 2.2 Sintetic Acoperis de brant 

18 Ata PES 
Nm20/3 
Nm30/3 Sintetic Cusut fete,captuseli,brant 

19 Capse rotunde negre 40/per Metalice Incheiat sireturi 

20 Adezivi   Policloroprenici Lipit fete 

21 Fir thermoplastic     Tras varf 

22 Vopsea retusat fete      Vopsirea marginilor libere 

23 Cutii din carton     Ambalat 



24 Poliuretan granule   Talpa  

25 Cauciuc     Talpa exterioara 

                   

 III.CONFECTIONAREA 

 3.1. Croirea se face prin stantare pe nr.de marimi, astfel incat sa corespunda dimensiunilor 

calapodului. In cazul in care pielea prezinta o grosime mai mare dacat cea necesara, aceasta 

va fi egalizata. Marginile libere ale pieselor din piele trebuie sa fie vopsite in cazul in care 

aceasta prezinta in sectiune o alta culoare decat cea a fetei. 

3.2.  Staiful, carambii din piele si caputa (doar pana in zona rezervei de tras) sunt subtiate-

pe fata-pe o latime de 3-4mm (subtiere necesara procesului de injectare). 

3.3.  Carambii sunt subtiati, pe partea carnoasa, pe o latime de 8-10mm si o grosime finita de 

pana la 60% din grosimea totala a pielii,pentru evitarea ingrosarilor in zonele de suprapunere 

cu staiful si caputa. Piesele capsa sunt subtiate pe o latime de 8-10mm si o grosime finita de 

pana la 30-40% din grosimea pielii in zona de suprapunere caputa-piese capsa. 

3.4.  Gulerasul este subtiat la partea superioara pe o latime de 4-5mm si o grosime finita de 

pana la 30-40%. 

3.5.  Caputa, in zona rezervei de tras, pe partea carnoasa, va fi subtiata pe o latime de 15-20 

mm si o grosime finita de pana la 60% din grosimea totala a pielii. 

3.6.  Staiful rigid,confectionat dintr-un material termoadeziv, si este subtiat pe o latime de 8-10 

mm pe tot conturul sau. 

3.7.  Bombeul este confectionat din material termoadeziv. Acesta va fi subtiat doar la partea 

inferioara pe o latime de 8-10 mm. Acesta este aplicat pe caputa. 

 3.8.  Carambii din material textil sunt cusuti zig-zag in zona posterioara. Pe acestia se cos 

carambii din piele cu doua randuri de cusaturi. 

3.9.  Antishock-ul este matlasat cu burete de 8mm si intarit cu un material sintetic autoadeziv. 

Pe ansamblul astfel format vor fi cusute doua randuri de cusaturi, apoi acesta este cusut de 

staif cu un  rand de cusatura. 

3.10. Gulerasul se coase pe carambii din material textil cu doua randuri de cusaturi, apoi se 

coase staiful pe acest semifabricat tot prin doua randuri de cusaturi. Urmeaza asamblarea prin 

coasere cu doua randuri de cusaturi a pieselor capsa cu gulerasul si carambii. Staiful rigid este 

cusut, la partea inferioara, de partea interioara a zonei staifului. 

 3.11. Captuselile  tip Gore-tex se cos zig-zag si se termolipesc. Acestea se cos la partea 

superioara de captuseala gulerasului si captuseala superioara a limbii (cusut intors). 

 3.12. Ornamentele burdufului se cos pe acesta printr-o cusatura simpla, apoi acesta se va 

coase la partea superioara de captuseli. Pe marginea burdufului este  cusuta o margine a 

dublurei de capsa printr-o cusatura simpla. Cealalta margine a dublurei de capsa este cusuta 

de partea anterioara a piesei capsa prin doua randuri de cusaturi. Apoi caputa este cusuta pe 

semifabricatul astfel obtinut prin doua randuri de cusaturi. Inainte de a fi trimis catre atelierul 

TTF, semifabricatului i se ataseaza, prin cusatura strobel, brantul. 

3.13. Fetele sunt trase pe calapod in zona varfului prin lipire. Apoi are loc scamosarea 

semifabricatului in zona rezervei trase. Pentru eliminarea defectelor de suprafata si de 



intindere a pielii fetei trase pe calapod se aplica un tratament termic de detensionare in cuptor 

termic termostabilizator cu termorizare de timp si cu sistem de inaintare pe banda rulanta. 

Pentru asigurarea formei spatiale corecte a semifabricatului, acesta este supus unui tratament 

de termostabilizare la rece. 

Tabel cu parametrii fizico-mecanici 
 

Nr. 
crt. 

 
Caracteristicã 

Condiţii de admisibilitate Metodã de 
verificare Valoare admisibilã Specificaţie 

respectatã 
 
1 

 
Înãlţime 
carâmb şi 
lărgime 

Înãlţime carâmbi: min. 128 mm   
Lărgime: 10 

4.2/EN ISO 
20347: 2004 

figura 3 din EN 
ISO 
20347:2004. 
EN ISO 
20344:2004, 
6.2,  tabelul 4.  

2. Încălţăminte întreagă 

2.1 Construcţia 
tălpii 

Branţul nu poate fi scos fără 
distrugerea încălţămintei 

5.3.1.1/EN 
ISO 20347: 
2004 

Inspecţie 
vizuală 

2.3 Forţa de 
aderenta faţă/ 
talpă 
exterioară  

Forţa de aderenţă ansamblu 
superior/ talpă exterioară:   min. 
6,7 N/mm 

5.3.1.2/EN 
ISO 20347: 
2004 

5.2/ EN ISO 
20344:2004;  
5.1 fig..9c/EN 
ISO 20344 

2.4 Forţa la 
rupere a 
îmbinărilor 

Forţã minimã de sfâşiere: 468 N  EN ISO 13935-
2:2002 

3 Ansamblu superior 

3.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

a) Piei  bovine impermeabilizate     
Forţã minimã de sfâşiere: 179 N 
 
b) Ţesătura Cordura 
impermeabilă la apă şi la aer   
Forţã minimã de sfâşiere: 264 N 

5.4.3/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 3377-2 
pentru piele  EN 
ISO 4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil) 

3.2 Permeabilitate 
şi coeficient la 
vapori de apã 

a) Piei  bovine impermeabilizate   
-Permeabilitate la vapori de apã: 
peste 2,4mg/cm2.h 
-Coeficient de vapori de 
apã:peste 22,5mg/cm2  

5.4.6/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.6 şi 6.8/ EN 
ISO 
20344:2004 

3.3 Valoare pH  a) Piei  bovine impermeabilizate  
- valoarea pH a pielii ansamblului 
superior nu trebuie să fie mai 
mică de 3,2, iar dacă valoarea 
pH este mai mică de 4, indicele 
de diferenţă trebuie să fie mai 
mic de 0,7.  

5.4.7/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.9/EN ISO 
20344:2004,  

4 Cãptuşeli căpută şi carâmbi  



4.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Tricot şi membrană 
imperrespirabilă   
Forţã minimã de sfâşiere: 42 N 

5.5.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 
4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil) 

4.2 Rezistenţă la 
abraziune 
  

Tricot şi membrană 
imperrespirabilă   
Nu trebuie să se formeze nici o 
gaură înainte  de:   
- 25 600 cicluri în mediu uscat; 

- 12 800 cicluri în mediu 
umed. 
 apã şi coeficient   

5.5.2/EN ISO 
20347: 2004 

6.12/EN ISO 
20344 

5 Cãptuşeli 
guler  

   

5.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
 
Forţã minimã de sfâşiere: 30 N 

5.5.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 3377-2 
pentru piele) 

5.2 Permeabilitat
e la vapori de 
apă şi 
coeficient   
 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
 
Permeabilitatea  la vapori de apă 
nu trebuie să fie mai mică 0,8 
mg/(cm2 . h)  
Coeficientul  de vapori de apă nu 
trebuie să fie mai mic de 15 
mg/cm2. 

5.5.3/EN ISO 
20347 

6.6 şi 6.8/EN 
ISO 
20344:2004,  

5.3 Valoare pH   Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
- valoarea pH a pielii ansamblului 
superior nu trebuie să fie mai 
mică de 3,2, iar dacă valoarea 
pH este mai mică de 4, indicele 
de diferenţă trebuie să fie mai 
mic de 0,7.  

5.5.4/ EN ISO 
20347: 2004 

6.9/EN ISO 
20344:2004,  

5.4 Conţinut de Cr 
VI 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra 
Nu trebuie să fie detectat crom 
VI.   

5.5.5/ EN ISO 
20347: 2004 

6.11/EN ISO 
20344:2004 

6 Burduf     

6.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Ţesătura Cordura 
impermeabilă la apă şi la aer – 
culoare bej  
 
Forţã minimã de sfâşiere: 18 N 

5.6.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 
4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil)) 



7 Branţ    

7.1 Opţiune Opţiune 4: Branţul este prezent; 
acoperiş  de branţ complet,  
detaşabil permeabil 

5.1/ EN ISO 
20347: 2004 

Examinare 

7.2 Grosime -Branţ: peste  2,5 mm 
- Acoperiş de branţ: Tricot  
caşerat pe material spongios  

5.7.1/EN ISO 
20347: 2004 

7.1/ EN ISO 
20344:2004 

7.3 Absorbţie/ 
desorbţie de 
apã 

-Branţ : 
Absorbţia de apă nu trebuie să 
fie mai mică de 70 mg/cm2 şi 
desorbţia de apă nu trebuie să fie 
mai mică de 80 % din apa 
absorbită.  

5.7.3/EN ISO 
20347: 2004 

7.2/ EN ISO 
20344:2004 

7.4 Rezistenţã la 
abraziune 
pentru branţ 

-Branţ : 
Nu trebuie sã existe nici o 
suprafaţã ruptã înainte de 400 
cicluri 

5.7.4.1/EN 
ISO 20347: 
2004 

7.3/ EN ISO 
20344:2004 

7.5 Rezistenţă la 
abraziune 
  

- Acoperiş de branţ: Tricot  
caşerat pe material spongios   
Nu trebuie să se formeze nici o 
gaură înainte  de:   
- 25 600 cicluri în mediu uscat; 

- 12 800 cicluri în mediu 
umed. 

5.7.4.2/EN 
ISO 20347: 
2004 

6.12/EN ISO 
20344 

8 Talpã exterioarã  Cauciuc   

8.1 Suprafaţã cu 
crampoane 
-anterior 
-toc 

Suprafaţã minimã: 
 
-anterior: 0,47 L 
-toc: 0,30 L 

6.4.1/EN ISO 
20347: 2004 

6.4.1/ EN ISO 
20344:2004 -
Figura 5-
mãsurare 

8.2 Grosime talpă 
cu 
crampoane  

Grosime talpă multistatificată: d1:  
minim 4 mm.   

6.4.2/EN ISO 
20347: 2004 

8.1/EN ISO 
20344:2004,  

8.3 Înălţime 
crampoane   

-Înălţimea cramponului, d2:  
minim 2,5 mm.   

6.4.1/EN ISO 
20347: 2004 

8.1/EN ISO 
20344:2004,  

8.4 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Rezistenţã la sfâşiere: peste 10,4 
kN/m 

5.8.2/EN ISO 
20347: 2004 

8.2/ EN ISO 
20344:2004 
(ISO 34-1:1994) 

8.5 Rezistenţã la 
abraziune 

Volum relativ pierdut: sub 
106mm3  -pentru materiale cu 
densitate peste 0,9g/ml 

5.8.3/EN ISO 
20347: 2004 
 

8.3/ EN ISO 
20344:2004 
(metoda A din 
ISO 4649:2002, 
forţã de 
apãsare 10N) 

8.6 Rezistenţă la 
flexiune 

Mărirea  fisurii nu trebuie să fie 
mai mare de 2 mm înainte de 30 
000 cicluri de flexiune.  

5.8.4/EN ISO 
20347: 2004 

8.4/ EN ISO 
20344:2004 

8.7 Hidroliză  După 150 000 cicluri de flexiune 
să nu se observe fisuri şi 
crăpături.  

5.8.5/EN ISO 
20347: 2004 

8.4/ EN ISO 
20344:2004 



9 Rezistenţă 
electrică - 
încălţăminte 
antistatică 

Rezistenţa electrică după 
condiţionare în atmosferă umedă 
şi uscată:  
min. 100 kΩ şi  max. 1000 MΩ 
 

Marcare:  “O1” 

6.2.2.2/EN 
ISO 20347 
 
 
Tabel 13/EN 
ISO 20347 

5.10 cu 
condiţionare 
5.10.3 a) şi b) / 
EN ISO 20344 

10 Capacitate de 
absorbţie de 
energie în toc 

Absorbţie de energie în toc: 
minim 34J 
Marcaj specific: O1 

6.2.4/EN ISO 
20347 
Tabel 13/EN 
ISO 20347 

5.14/ EN ISO 
20344 

11 Rezistenţã la 
hidrocarburi 

Creşterea de volum: ≤ 1%. 
Materialul nu trebuie să se 
contracte. Variaţia durităţii nu 
trebuie să fie mai mare de 2 
grade Shore  

Marcaj specific: FO 

5.8.7/EN ISO 
20345 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

8.6/EN ISO 
20344 

12 Rezistenţă la 
alunecare 

Rezistenţă la alunecare pe 
podele  din plăci ceramice cu 
SLS şi oţel  cu glicerină trebuie 
să îndeplinească cerinţele din 
tabelul A.3 
 
Tabel A.3 –Cerinţe pentru 
încălţămintea  rezistentă la 
alunecare pe podele din plăci 
ceramice cu SLS şi oţel cu 
glicerină 

Condiţii de 
încercare din ISO 
20344/A1:2007, 
cap. A.1 

Coeficient 
de frecare 

Condiţia A 
(alunecare toc 
spre înainte) 

≥  0,54 

Condiţia B 
(alunecare talpă 
spre înainte) 

≥  0,85 

Condiţia C 
(alunecare toc 
spre înainte) 

≥  0,20 

Condiţia D 
(alunecare talpă 
spre înainte) 

≥  0,54 

Tabel 2, Notă: Pentru 
încălţămintea rezistentă la 
alunecare pe podele din plăci 
ceramice cu SLS şi oţel cu 
glicerină: simbol de marcare 
„SRC” 

A.4/ Anexa A 
din EN 
20347:2004/
A1    

EN ISO 
13287:2007 



13 
 

Rezistenţă la 
perforaţie 

Forţa de perforare: minim 1 360 
N. 
 
Marcaj specific: P 

6.2.1/EN ISO 
20347 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

5.8.2/ EN ISO 
20344 

14 Rezistenţa la 
apă  

Suprafaţa totală de penetrare 
după parcurgerea a 100 lungimi 
de bazin nu trebuie să 
depăşească  3 cm2   
 
Marcaj specific: WR 

6.2.5/EN ISO 
20347 
 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

5.15.1/ EN ISO 
20344 

 
 
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a efectua verificari privind calitatea materiilor prime si 
auxiliare folosite, a respectarilor procedurilor pe fluxul de fabricatie, cat si inspectii finale la 
produsele ce se/sau au fost livrate unitatii contractante, urmand a se lua masurile 
corespunzatoare in cazul constatarii de neconformitati. 
 
 
IV.MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE , TRANSPORT,GARANTII 
 
a ) Marcarea bocancilor se va face cu tus si va cuprinde la partea superioara a carambilor in 
interior urmatoarele detalii: 

 - denumirea societatii producatoare 
 - an fabricatie/luna 
 - semnul de control 
 - marimea 

*exemplu : x – 2001/1 – C.T.C. - 28 
b ) Ambalarea – bocancilor imperecheati corespunzator se impacheteaza in hartie si se 
ambaleaza in cutii de carton.Pe fiecare cutie se lipeste o eticheta cu urmatoarele mentiuni: 
        - denumirea furnizorului 
        - denumirea produsului 
        - marimea 
        - semnul de control 
        - an fabricatie/luna 
        - perioada de garantie 
In fiecare cutie se introduce o instructiune pentru intretinerea bocancilor 
c) Depozitarea se face in incaperi curate, cu umiditate scazuta si la distanta de orice sursa de 
caldura. Bocancii se pot aseza in stive de max.10 perechi suprapuse 
d) Transportul se face cu mijloace de transport curate si acoperite. 
 

Produsele au termen de garanţie de 24 luni , în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar. 

 

 

6. CAMASA  MANECA  LUNGA  DAMA 
 

I. GENERALITĂŢI 
 
1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi 
condiţiile de calitate pe care trebuie să le  îndeplinească produsul gata confecţionat.  
1.2. Cămaşa bluză cu mânecă lungă este confecţionată din ţesătură  de culoare bleu. 



1.3. Cămaşa bluză cu mânecă lungă se poartă introdusa in pantaloni. 
1.4. Cămaşa bluză cu mânecă lungă se compune din piepţi, spate, mâneci,  buzunare,  foran, 
epoleţi şi guler şi se confecţionează pe 4 talii ( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 42 - 62 ). 
 Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul 
încălţămintei şi este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferinţa 
pieptului măsurat peste cămaşăşi se exprimă ca 1/2 din măsura întreagă. 
 Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi : 
  - talia 0   de la   175 – 179  cm; 
  - talia I   de la    170 – 174  cm; 
  - talia II  de la    165 – 169  cm; 
  - talia III de la    160 – 164 cm; 
1.5. Cămaşa bluză cu mânecă lungă trebuie să corespundă cu prevederile prezentei 
specificaţii tehnice. 
 
II. MATERIALE FOLOSITE 

 

Nr 
crt. 

Denumire produs  Utilizare 

1.    Ţesătură  Material de bază 

2 Nasturi plastic trasparent 
cu 4 orificii, cu 
diametrul15 mm. la 
culoare 

 Încheierepiepţişibuzunare 

3 Aţă de cusut Nm 85/3 la 
culoare 

STAS 1169-86 Asamblat şi tighelit 

4 Inserţie chimizată  Întăritură foran, banda de la 
terminaţie, guler, manşete, 
clape buzunare şi epoleţi 

 

Caracteristici fizico-macanice pentru tesatura. 
Compozitia fibroasa 33% poliester si 67% bumbac,finete fir Nm 70/1(urzeala si batatura),masa 
110-120 g/m²,desimea in urzeala 500±25 fire/10cm.,desimea in batatura 280±14 
fire/10cm,sarcina de rupere-in urzealamin.450N-in batatura min.250N,capacitatea de revenire 
din sifonare in urzeala si batatura 140 grade min.,modificari dimensionale la spalat (in urzeala 
si batatura) ± 2% max.,legatura panza.,rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare 
la 40 grade,la lumina,la frecare)-nota 4-5. 
NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au 
calitatea impusă de prevederile prezentei specificaţii tehnice, nu au efecte nocive asupra 
organismului uman şi că sunt compatibile în privinţa stabilităţii dimensionale la spălat şi a 
rezistenţelor minime ale vopsirilor. 

 

III. CONFECŢIONARE 
Cămaşa bluză cu mânecăl ungă se compune din piepţi, spate, mâneci, guler si este executata 
usor cambrata pe linia taliei.  
  
3.1. Piepţii – sunt croiţi dintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare, bizeţi, foran şi 
butoniere ce se încheie cu nasturi. 
Pe piepţi sunt aplicate cu tighel la 0,1 cm de margine, două buzunare cu fald. Buzunarele sunt 
prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţuri drepte pe care este festonată la mijloc o 
butonieră dreaptă vertical ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate cu o cusătură la 0,5 cm 
de margine.  



Pieptul drept este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantuluis pre exterior lat de 3,5 cm. 
Foranul este tighelit pe ambele margini, la 0,5 cm, iar pe mijlocul lui se festonează 6 butoniere 
drepte poziţionate longitudinal. 
În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea 
superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept.. 
Lungimea piepţilor este mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.  
  
3.2. Spatele cămăşii este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o 
platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o 
nadă.Încusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea 
de 6-7 cm. 
  
3.3. Gulerul se confecţionează din faţă şi dos executate din întreg cu şteiul. Pe întreaga 
suprafaţă este dublat cu inserţie, iar pe o distanţă de 12 cm de la capetele gulerului se aplică 
un alt strat de inserţie. 
Capetele  şteiului se încheie cu o butonieră orizontală festonată pe partea dreaptă şi un 
nasture cusut pe parteastângă. Capătul din faţă al butonierei este situat pe direcţia 
butonierelor de pe piept. 
 
3.4. Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la 
terminaţie cu câte o manşetă simplă, întărită cu un strat de inserţie. Manşeta se încheie cu o 
butonieră executată longitudinal şi doi nasturi. 
La partea inferioară, pe direcţia cotului, mâneca este prevăzută cu şliţ, făcut curat cu material 
fond, iar la partea superioară, în interior, se fixează un şnal după dimensiunile din tabel. Şnalul 
este prevăzut cu colţ pe mijloc care se încheie cu un nasture şi o butonieră. 
Pe linia de îmbinare cu manşeta este executat un fald cu adâncimea de 2-2,5 cm a cărei cută 
este orientată pe direcţia umărului, la 4,5 cm de la marginea şliţului. 
Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul in forma de scut si cel 
in forma de circular. 
Produsul finit se va livra fără ecusoane şi însemne de grad, acestea urmând a fi 
achiziţionate separat. 

  
3.5. Cusăturile de încheiere a spatelui cu piepţii şi de încheiere şi aplicare a mânecilor se fac 
prin tighele duble realizate cu maşina de cusut cu 2 ace şisurfilate.  
Tighelele de garnitură se aplică la 0,5 cm de marginepe: foran, pelerinagulerului, clape, 
epoleţi, banda de la terminatie şi manşete. 
Desimea paşilor cusăturilo trebuie să fie de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă 
cel puţin 11 împunsături /cm şi să fie încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi. 
Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şi să nu fie 
încreţite. 



IV. TABEL DE DIMENSIUNI 
Nr 
crt 

Talii 4
2 

4
4 

4
6 

4
8 

5
0 

5
2 

5
4 

5
6 

5
8 

6
0
    

6
2 

Tol 
+/- 

1. Lungimeaguleruluimasurat de la mijloculnasturelui la capatul din fata a butonierei 

 0-III 3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

1 

2. Lungimeavarfului de guler 

 0-III                                                         6,5                                                                   
0,5 

3. Lungimeaspateluimasuratpelinia de mijloc de la cusaturadosului de guler la terminatie 

 0 
      I 
      II 
     III 

77 
75 

     73 
      71 

 

 
   1 

4. Lungimeaplatciimasuratapecusatura de unire cu spatele 

 0-
III 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

1 

5. Latimeaplatciimasuratapemijloc spate  

 0-
III 

                                                          10                                                                  
0,5 

6. Latimeaplatciimasurata la extremitati 

 0-
III 

 10,5 0,5 

7. Latimeaplatciimasurata in punctulcelmaiinalt 

 0-
III 

1
3
,
5 

1
3
,
7 

1
3
,
9 

1
4
,
1 

1
4
,
3 

1
4
,
5 

1
4
,
7 

1
4
,
9 

1
5
,
1 

1
5
,
3 

1
5
,
5 

0,5 

8. Lungimeamaneciimasuratapemijloc de la cusaturaumaruluipana la terminatie 
(inclusivmanseta)  

 0 
I 
II 
III         

62 
     60 
    58 
    56 

 
1 

9. Latimeamanecii in profunzimemasurata in liniedreapta 1/2  

 0-III 2
1
,
5 

2
2
,
5 

2
3
,
5 

2
4
,
5 

2
5
,
5 

2
6
,
5 

2
7 

2
7 

2
7
,
5 

2
7
,
5 

2
8 

0,5 

10. Lungimeamanseteimasuratapelinia de montare cu maneca 

 0-III 2
4 

2
4 

2
5 

2
5 

2
6 

2
6 

2
7 

2
8 

2
8 

2
9 

2
9 

0,5 

11. Latimeamansetei 

 0-III 6 0,3 

12. Distanta de la punctul de unire a pieptului cu platca si dosul de guler la punctul de fixare 
al clapei de buzunar 

 0-III 1
9
,
5 

2
0 

2
0 

2
0 

2
0
,
5 

2
0
,
5 

2
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13. Distanta de la cant la buzunar 
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,
5 

6
,
5 

7 7 7
,
5 

7
,
5 

8 8 8
,
.
5 
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14. Lungimeabuzunaruluiinclusivclapa 
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15. Latimeabuzunarului 
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,
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,
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5
,
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16. Lungimeabuzunarului interior 
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0
,
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,
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1
1
,
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1
1
,
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1
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1
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,
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2
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17. Latimeabuzunarului interior 

 0-III 1
0 

1
0 

1
1 

1
1 

1
2 

1
2 

1
2 

1
3 

1
3 

1
3 

1
4 

0,
5 

18. Latimeabluzeimasuratapelinie de profunzime cu nasturiiincheiati 

 0-III 5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
1 

1 

19. Distantaintrebutonierelepentrupiept 

 0-III 

 
9,5 

 
0,
5 

20. Latimeaclapei de buzunarmasurata la mijloc. 

 0-III 5,5 0,
5 

21 Lungimeasnalului de pemaneca  

 0-III 25 0,
5 

22  Latimeasnalului de pemaneca  

 0-III 3 0,
3 

23 Lungimeaslitului de maneca  

 0-III 10 0,
5 

24 Latimeabluzeimasuratapelinia de terminatie cu nasturiiincheiati   1/2 

   0- 
III 
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5
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5
4 

5
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5
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5
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5
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5
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6
0 

6
1 

6
2 

1 

 
V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
Recepţia calitativă a loturilor de cămăşi bluză se face de către reprezentanţi ai unităţii 
beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea 
acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia se execută la sediul beneficiarului, situaţie în 
care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Orice livrare va fi 
însoţită de certificat de calitate, buletin de analiză sau certificat de conformitate pentru fiecare 
lot livrat. 
 
Politia LOCALA îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor 
prime şi auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi 
inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unităţii contractante, urmând a se 
lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformităţi. 
 
 
 



VI. MARCAREA ŞI AMBALAREA 
6.1. Fiecare cămaşă bluză este prevăzută cu o emblem ţesută , cusută sub şteişi imprimată cu 
tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, 
talia şi grosimea, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere conform SR 
EN 23758/96, data fabricaţiei, semnul de control. 
6.2. Cămăşile vor fi pliate pe unsuport de carton, fixate cu cleme din material plastic. 
6.3. Sub guler se aplică un ştraif de carton, iar pe nasturele de pe ştei se aplică un fluturaş de 
celuloid. 
6.4. Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi 
grosime, talia şi culoare într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se câte 
o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, culoarea, 
talia ş igrosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control.  
 
VII.  TRANSPORT 
7.1. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
 
 
 

7. MANUSI  PIELE 
 
  I . GENERALITĂŢI 
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
produsul confecţionat. 
 Mănuşile din piele sunt de format obişnuit, cu cinci degete. 
 Mănuşile se realizează din piele de culoare neagră şi sunt căptuşite cu tricot. 
 Mănuşile confecţionate trebuie să corespundă prevederilor prezentei fişe tehnice şi cu 
modelul avizat. 
 
  II MATERIALE 

NR 
CRT. 

      DENUMIREA MATERIALELOR            UTILIZARE 

1 Piei ovine sau caprine cu grosimea 
maximă de 0,7 – 0,9 mm, alungire max. 
5% 

 Material de bază pentru mănuşi 

2  Tricot din fire acrilice  Căptuşeală  

3 Aţă culoare neagră   Ansamblare  

 
Caracteristici tehnice principale ale materiei prime utilizată la confecţionare : 
  Piele ovină sau caprină 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea caracteristicii               
fizico-mecanice 

U/M Valori impuse 

1. Grosime mm 0,7-0,9 

2. Alungirea la rupere % 50……70 

3. Rezistenţa la tracţiune la crăpare N/mmp min 12 

4. Rezistenţa la tracţiune la rupere N/mmp min 14 

5. Alungirea feţei pieilor cusute % min 40 

6. Rezistenţa la crăpare a feţei pieilor 
cusute 

N/mmp min 10 

7. Rezistenţa la sfâşiere N/mm min 26 



8. Rezistenţa vopsirii la frecare uscată Note 1-5 min 4-5/3-4 

9. Rezistenţa vopsirii la frecare umedă Note 1-5 min 4/2-3 

     
Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au calitatea 
impusă de cerinţele prezentei fişe tehnice şi că nu au efecte nocive asupra organismului 
uman. 
Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie ca propunere tehnică 
vor fi însoţite de certificate de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator 
neutru,acreditat pentru toate caracteristicile materialelor prime si auxiliare  folosite la 
confecţionarea acestora. 
          Mostrele prezentate ca propunere tehnică şi livrate în cadrul contractului, vor fi însoţite 
de declaraţie de conformitate emisă de confecţioner. 
 
III. TABEL DE MĂRIMI, ÎN CM 

Circumferinţa mâinii, la 
începutul falangelor 
FEMEI 

Circumferinţa mâinii , la 
începutul falangelor 
BĂRBAŢI 

NR 
 
convenţional 

16  5   ¾ 

16,5  6 

17  6   ¼ 

17,5  6    ½ 

18  6    ½ 

18,5  6    ¾ 

19  7 

19,5 19,5 7 

20 20 7  ¼ 

20,5 20,5 7   ½ 

21 21 7   ¾ 

21,5 21,5 7   ¾ 

22 22 8 

22,5 22,5 8   ¼ 

23 23 8    ½ 

23,5 23,5 8    ½ 

24 24 8    ¾ 

24,5 24,5 9 

 25 9 

 25,5 9    ¼ 

 26 9    ½ 

 26,5 9    ¾ 

 27 9  ¾ 

 27,5 10 

 28 10    ¼ 

 28,5 10    ½ 

 29 10    ½ 

 29,5 10    ¾ 

 30 11 

  
  Cantităţile din fiecare mărime se vor stabili la încheierea contractului. 
    Avizarea modelului se va face de către beneficiar, după încheierea contractului  de 
furnizare, pentru două produse identice, ce se vor constitui ca modele de referinţă (unul la 
producător şi unul la beneficiar), după care se execută şi se verifică  producţia. 



 
IV. CONFECŢIONARE 
  4.1 Mănuşile sunt croite din piei moi cu aspect neted, tratate hidrfob. 
  4.2 Părţile componente, faţa si dosul, sunt croite dintr-o singură bucată ce se încheie pe linia 
exterioară a degetului mic şi a degetului arătător. 
  4.3  Degetul mare este croit separat dintr-o bucată, ce se încheie pe linia interioară. La baza 
degetului mare degajarea este suficient de lejeră pentru a permite introducerea completă a 
acestuia în mănuşă. 
  4.4  Clinurile dintre celelalte degete sunt croite separat şi îmbinate cu feţele prin cusături, 
executate uniform. Clinurile se îngustează spre extremitatea degetelor. 
   4.5  La partea superioara manusile sunt prevazute cu un elastic pentru a ajusta largimea 
manusii si pentru a permite o cat mai buna fixare in timpul purtarii. 
  4.6  Feţele mănuşilor sunt simple, fără ornamente. 
  4.7  Piesele componente sunt îmbinate prin cusături drepte, uniforme, fără capete de aţe sau 
rupturi.Desimea cusăturilor de asamblare şi a tighelelor de terminaţie este de 4-5 paşi/cm. 
  4.8  Căptuşeala trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare pentru a dubla mănuşa prin 
interior fără cute sau porţiuni tensionate .  
 
V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
     Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii beneficiarului la 
sediul furnizorului, care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei 
operaţiuni. Verificarea calităţii constă în verificarea concordanţei produselor confecţionate cu 
modelul avizat şi prevederile prezentei specificaţii tehnice. În cazuri deosebite recepţia poate fi 
făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate 
asupra calităţii produselor. 
      Fiecare livrare va fi însoţită de declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner. 
  
 VI. GARANŢII, MARCARE ŞI AMBALARE 
Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.  
6.1. Marcarea mănuşilor se face individual şi pe pereche. 
Pe fiecare mănuşă dreaptă este aplicată prin ştampilare, lipire sau coasere mărimea. 
Pe fiecare pereche de mănuşi în cusătura de împerechere este aplicată o etichetă din carton 
cu următorul conţinut: 
               -    denumirea producătorului, instrucţiuni de întreţinere, mărimea 
 6.2. Ambalarea. Fiecare pereche de mănuşi este împachetată în punga de polietilenă. Câte 
zece perechi sunt legate în pachete şi ambalate în cutii de carton. Într-o cutie sunt introduse 
numai mănuşi de aceiaşi mărime şi culoare. 
      Pe cutiile de carton sunt lipite etichete cu următoarele menţiunii: 
denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea şi culoarea, cantitatea.     
 
 

8. PANTALON  IARNA  DAMA 
 

I. GENERALITÃŢI 

1.1. Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate 
pe care trebuie sã le îndeplineascã produsul gata confecţionat. 

1.2. Pantalonul este drept, fãrã manşetã şi este prevãzut cu douã buzunare pe lateral. 

1.3. În faţã, pantalonii au deschizãturã (şliţ) care se încheie cu fermoar şi sunt prevãzuţi cu un 
fald orientat către în spate. 

1.4. Pantalonii se confectioneaza din stofă neagra având prevazută în cusăturile de pe cant 
vipuscă de culoare gri.                  



1.5. Pantalonii gata confecţionati trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţiei 
tehnice. 

 

II. MATERIALE FOLOSITE 

Nr. 

Crt 

    Denumirea produsului              Utilizare 

1. Stofă neagra  - material de bazã 

2. Ţesătură sintetică serge la culoare - căptuşeală partea superioară a feţelor 
de pantalon, capac buzunar spate şi şliţ 

3. Bandă specială cu inserţie chimizată şi 
şnur adeziv pentru betelie 

- întăritură betelie stofã 

4. Terocel  33% bbc şi 67% pes legătură 
pânză cu o greutate de 140-160g/mp 
la culoare . 

- buzunare pantalon şi bailoage 

5. Bandă textilă  - fixare terminaţie pantalon 

7. Aţã afirom Nm 80/3 - pentru asamblat 

8. Aţã PE 65/3 - cusãturã interioarã, cusãtura de mijloc 
a spatelui şi butoniere 

9. Nasturi diametru 15 mm  Capac buzunar spate 

10. Copcã metalicã model 4 sau 7 - fixat pantalon în betelie 

11. Fermoar plastic spiralat rezistent  - încheiere şliţ 

 

Stofa Iarna:compozitia fibroasă 60% lână 40% poliester, finete fir 52/2 (urzeală şi bătătura), 
masa 300±10 g/m², desimea în urzeală 280±10fire/10cm bătătura 240±10fire/10cm, legătura 
diagonal 2/2, unghi de revenire din şifonare 150 grade minoleofobizarea nota min.4, pilling 
4000c nota 4-5, stabilitate dimensionala la curatare chimica ± 1,5 %, rezistente minime ale 
vopsirii (la lumina, transpiratie, frecare, spălare)- nota 4-5 . 

                                          

III. CONFECŢIONAREA 

Pantalonul se compune din feţe, spate, buzunare, şliţ şi betelie. 

3.1. Feţele de pantalon la partea superioară sunt prevãzute cu câte o pensă de ajustare. 

Buzunarele sunt executate pe cant având contrarefileţi din material fond. Pungile de buzunare 
sunt confecţionate din terocel la culoare. 

În cusătura din faţă se execută un şliţ încheiat cu fermoar, cu tighel de maşină pe partea 
dreaptă. În scobitură, fetele de pantaloni sunt prevăzute cu bailoage din terocel la culoare. 

3.2. Spatele de pantalon la partea superioară este prevăzut cu câte 2 pense de ajustare. 

3.3. Feţele de pantalon sunt dublate la partea superioară, până la nivelul genunchilor cu 
căptuşeală serge, surfilată şi fixată în cusăturile interioare. 

3.4. Betelia este din material fond şi are lăţimea de 4 cm, se întăreşte cu bandă specială 
pentru betelie care pe mijloc este cu şnur adeziv care nu permite cămăşii să iasă din pantaloni 
pe timpul purtării , iar în partea dreaptă în dreptul şliţului betelia se prelungeşte cu 5 – 6 cm 
terminându-se în formă de colţ care se încheie cu copcă metalică. Pe betelie se montează 6 
grupe a câte 2 găici fiecare plasate astfel: 2 la jumătatea distanţei dintre cusăturile laterale şi 
cusătura din spate, 2 în dreptul cusăturilor laterale şi 2 pe direcţia penselor din faţă. A doua 
gaică se lasă mai jos cu 2 cm de cusătura beteliei. 

3.5. Pantalonul pe cusăturile interioare, la părţile din spate, pentru mărimile mari, poate avea 
un clin de maxim 12 cm lungime măsurat pe cusătura de împreunare în partea din spate şi 8-9 
cm lăţime în partea de sus. Rezerva cusăturii din mijloc a  spatelui este de minim 4 cm de la 
tighel. Rezerva beteliei la spate se îndoaie în interior şi se fixează prin punctare. Părţile din 
spate pe cusătura din interior vor avea o rezervă de minim 4 cm de la tighel. 



3.6. Pantalonul pe cusăturile interioare şi cusătura de încheiere a spatelui se încheie cu 
maşina specială, având cusătură lanţ. 

Cusăturile pantalonului se surfilează cu maşina specială  cu aţă la culoarea stofei. 

Rezerva de îndoire jos la terminaţie este de 5 cm în interior, se asigură cu ştafir de maşină,  iar 
de jur împrejur se fixează cu bandă textilă pentru a asigura protecţia la uzură.  

Pantalonul trebuie lucrat îngrijit, cu cusături drepte şi cu împunsături egale. Desimea tighelelor 
este de 4-5 împunsături/ cm. Capetele cusăturilor trebuie să fie bine întărite, iar pantalonul 
curăţat de aţe. 

 

 IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE 

Recepţia calitativă a produselor se face la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor, prin verificare bucatã cu bucatã pe 
baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru 
materiile prime folosite. 

POLITIA LOCALA îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea 
procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau 
au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul 
constatãrii de neconformitãţi.   

  

V. MARCARE ŞI AMBALARE 

5.1. Fiecare pantalon este prevãzut cu o etichetã de carton pentru identificare. Aceasta va 
cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, anul confecţionãrii, semnul de control. 
Eticheta de mãrime din material textil, care se fixeazã în  cãptuşeala beteliei în partea stângã, 
va cuprinde şi instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere   respectiv temperatura de spălare, 
tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare, călcare  

5.2. Pantalonii se ambaleazã fiecare separat în punga de polietilenă. 

 

VI . TRANSPORT, GARANTII 

Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-se   
măsurile necesare pentru prevenirea degradărilor. 
Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.  
 

 

9. PANTALON  IARNA  BARBATI 
 

I. GENERALITÃŢI 

 

1.1. Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate 
pe care trebuie sã le îndeplineascã produsul gata confecţionat. 
1.2. Pantalonul este drept, fãrã manşetã şi este prevãzut cu 3 buzunare, dintre care: douã pe  
lateral şi unul cu capac  la spate. 
1.3. În faţã pantalonii au deschizãturã (şliţ) care se încheie cu nasturi  şi sunt prevãzuţi cu un  fald 
orientat către în spate. 
1.4. Pantalonii se confecţioneazã pe 4 talii, de la 0 - III şi 10 grosimi de la 44 - 62.  
Talia reprezintã lungimea corpului mãsurat din creştet pânã la tocul încãlţãmintei. Taliile se înscriu 
ca mãrimi întregi, iar grosimile, jumãtate din mãsura întreagã. 
Taliile se încadreazã pe urmãtoarele înãlţimi: 
  - talia 0 de la 186 - 192 cm; 
  - talia I de la 179 - 185 cm; 



  - talia II de la 173 - 178 cm; 
  - talia III de la 166 - 172 cm; 
1.5. Pantalonii se confectioneaza din stofă neagra închis având prevazută în cusăturile de pe cant 
vipuscă de culoare gri. 

1.6. Pantalonii gata confecţionati trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţiei 
tehnice. 

 
II. MATERIALE FOLOSITE 
 

Nr. 
crt. 

    Denumirea produsului              Utilizare 

1. Stofă neagra  - material de bazã 

2. Ţesătură sintetică serge   - căptuşală partea superioară a feţelor 
de pantalon, capac buzunar spate şi şliţ 

3. Bandă specială cu inserţie chimizată şi 
şnur adeziv pentru betelie 

- întăritură betelie stofã 

4. Terocel  33% bbc şi 67% pes legătură 
pânză cu o greutate de 110g/mp la 
culoare  

- buzunare pantalon şi bailoage 

5. Bandă termoadezivă - fixare terminaţie pantalon 

7. Aţã afirom Nm 80/3 - pentru asamblat 

8. Aţã PE 65/3 - cusãturã interioarã, cusãtura de mijloc 
a spatelui şi butoniere 

9. Nasturi plastic cu 4 gauri Ø 14   Capac buzunar spate 
Inchiere slit 

10. Copcã metalicã model 4 sau 7 - fixat pantalon în betelie 

Stofa Iarna:compozitia fibroasa 60% lana 40% poliester,finete fir 52/2(urzeala si batatura),masa 
300±10 g/m²,desimea in urzeala 280±10fire/10cm batatura240±10fire/10cm  ,legatura diagonal 
2/2,unghi de revenire din sifonare 150 grade min,oleofobizarea nota min.4,pilling 4000c nota 4-
5,stabilitate dimensionala la curatare chimica ± 1,5 %,rezistente minime ale vopsirii(la 
lumina,transpiratie,frecare,spalare)- nota 4-5. 
                                          
N O T Ă : Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au 
calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţiei tehnice au caracteristicile tehnice compatibile 
referitoare la menţinerea stabilităţilor  dimensionale la spălat şi călcat, respectiv:  modificări 
dimensionale la spălat + 2%; rezistenţa vopsirilor 4/5 şi garantează că nu au efecte nocive asupra 
organismului uman. 

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie ca propunere tehnică vor fi 
însoţite de certificate de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator neutru, 
acreditat pentru toate caracteristicile materialelor prime si auxiliare  folosite la confecţionarea 
acestora. 
  
III. CONFECŢIONAREA 
Pantalonul se compune din feţe, spate, buzunare, şliţ şi betelie. 
3.1. Feţele de pantalon sunt prevãzute cu o deschidere (şliţ) ce se încheie cu nasturi si copcã în 
betelie. 
Şliţul la terminaţie pe faţã se întãreşte cu maşina simplã şi cheiţã de maşinã. În scobiturã, feţele 
pantalonului sunt prevãzute cu bailoage din terocel la culoare 
La partea superioarã feţele sunt prevãzute cu câte un fald de 3 cm. cãlcat pe faţã spre partea 
laterală.    



Buzunarele sunt executate pe cant având contrarefileţii din material fond. Distanţa de la cusãtura 
beteliei pânã la deschizãtura buzunarului este de 2 - 2,5 cm. 
3.2. Spatele de pantalon la partea superioară este prevăzut cu câte o pensă. Spatele la partea 
dreaptă are un buzunar cu clapă executat la distanţa de 6 cm de cusătura beteliei, ce se încheie 
printr-o bridă şi nasture.  Pungile de buzunar sunt din terocel la culoare. 
3.3.  La partea superioară pantalonul este prevăzut cu betelie din material fond, care poate fi 
înnădită o singură dată în dreptul cusăturii de încheiere a spatelui pe mijloc. Se întăreşte cu bandă 
specială chimizată pentru betelie care pe mijloc are un şnur adeziv care nu permite cămăşii să iasă 
din pantaloni pe timpul purtării. Pe betelie se fixează 6 găici de curea cât lăţimea beteliei şi una 
pentru cuiul de curea şi 7 găici pentru centură executate cu maşina specială având lăţimea de 1 
cm. 
3.4. Gãicile pentru curea şi centurã sunt fixate astfel: câte 2 pe direcţia faldurilor, câte douã pe 
direcţia cusãturilor laterale, câte douã lângã pensele dinspre cusãtura de încheiere a spatelui şi 
una la mijlocul de încheiere a spatelui. La capetele beteliei se fixeazã copci de încheiere în interior. 
Lãţimea beteliei, pe toatã lungimea este de 4 cm. 
3.5. Pantalonul pe cusãturile interioare, la pãrţile din spate, pentru mărimile mari, poate avea un 
clin de maximum 12 cm lungime mãsurat pe cusãtura de împreunare în partea din spate şi 8-9 cm 
lãţime în partea de sus.    
Rezerva cusãturii din mijloc a spatelui este de minim 4 cm de la tighel. Rezerva beteliei la spate se 
îndoaie în interior şi se fixeazã prin punctare.  Pãrţile din spate pe cusãtura din interior vor avea o 
rezervã de minimum 4 cm de la tighel. 
3.6. Pantalonul pe cusãturile interioare şi cusãtura de încheiere a spatelui se încheie cu maşina 
specialã, având cusãturã lanţ. 
3.7. Feţele de pantalon sunt dublate la partea superioară, până la nivelul genunchilor cu 
căptuşeală serge, surfilată şi fixată în cusăturile  interioare. 
3.8. Terminaţia pantalonului, se îndoaie 5 cm în interior, se asigurã cu stafir de maşinã, iar de jur 
- împrejur se fixeazã cu siret aparator (rejansa). 
Toate cusãturile interioare, terminaţia şi şliţul de butoniere se surfileazã cu maşina specialã. 
Pantalonul trebuie lucrat îngrijit, cu cusãturi drepte şi cu împunsãturi egale. Desimea tighelelor va fi 
de 4 - 5 împunsãturi/cm . Capetele cusãturilor trebuie sã fie bine întãrite, iar pantalonul curãţat de 
aţe. 
  
IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
Recepţia se executã de cãtre delegatul beneficiarului la sediul furnizorului prin verificare bucatã cu 
bucatã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã 
pentru materiile prime şi auxiliare folosite. 
POLITIA LOCALA  îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la 
un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul 
de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii 
contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.    
  
V. MARCARE ŞI AMBALARE 
5.1. Fiecare pantalon este prevãzut cu o etichetã de carton pentru identificare. Aceasta va 
cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, anul confecţionãrii, semnul de control, numele 
şi prenumele destinatarului. Eticheta de mãrime cuprinzând şi instrucţiunile de utilizare şi de 
întreţinere conform SR EN nr. 23758/96  care trebuie să cuprindă temperatura de spălare, tipul 
substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare, călcare şi care se 
fixeazã în  cãptuşeala beteliei în partea stângã. 
5.2. Pantalonii se ambaleazã fiecare  în ambalaj de polietilenă. 
 
 
 



VI . TRANSPORT, GARANTII 

Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-se   
măsurile necesare pentru prevenirea degradărilor. 
Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 
garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.  
 
 

10. PANTOFI  IARNA  DAMA 
 
I. GENERALITĂŢI 
 
1.1. Prezenta specificaţie tehnică  stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de 
calitate  pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.                                                 
1.2 Pantofii se realizează mecanic în sistemul de confecţii IL ( încălţăminte cu talpa turnată  şi 
lipită ) cu feţele din piele naturală bovine box f.n. impermeabilizat chimic şi talpa cauciuc 
turnată  .                                                                  
 1.3. Pantofii trebuie să se împerecheze corect, piesele de acelaşi fel dintr-o pereche să fie 
identice în ceea ce priveşte grosimea, desimea, mărimea, forma, nuanţa. Feţele vor fi bine 
întinse pe calapod, fără cute în regiunea vârfului şi a ştaifului.  
1.4. Pantofii  gata confecţionaţi trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii 
tehnice  şi cu  modelul omologat. 
 
II. TABEL DE MATERIALE 
 

Nrcr
t Denumirea materialului 

Gosime 
în mm 

Utilizare 

1. 
Piele box  faţă naturală 
impermeabilizat chimic  

     1,6-
1,8 

Căpute şi carâmbi  

2. 
Meşină natur, bovine, ovine, caprine 
sau porcine  0,9-1,2 

Căptuşeală carâmbi şi 
acoperiş branţ  

3. Pânză termoadezivă la 150 C 0,7-0,9 Căptuşeală căpută 

4. Talpă gât sau poale  1,5-2 Branţ şi ştaif 

5. 

Talpă cauciuc cu toc şi ramă 
ornament din cauciuc  
- Talpă 
-     tocul şi talpa 

 
 

10-15 
30-35 

Talpă 

6. Întăritură termoadezivă  0,8-0,9 Bombeu 

7. Carton dur tip “A”  1,5 Întăritură branţ 

8. Carton mucava   Şanuri 

9. Moltopren  3 Perniţe talonet călcâi 

10. Aţă de cusut sintrom Nm 65/3  Cusut feţe 

11. Tresă din relon  3 Întăritură margini 

12. Adezivi policloroprenici  Lipit talpa 

13. Adezivi poliuretanici  Lipit talpa 

14. Latex sau soluţie de cauciuc  Montat feţe 

15. Bandă confecţie din bumbac 14 Întăritură cusătură 

16. Şiret pes cerat 90 Înşiretare 

17. Adeziv  Lipit ştaif 

 
 
 
 



III. CONFECŢIONAREA 
3.1. Croirea pieselor componente pentru feţe este executată cu respectarea direcţiei de 
alungire minimă a pielii care trebuie să corespundă cu direcţia de maximă solicitare. 
3.2. Căputa este subţiată pe margini pe o lăţime de 6-8 mm până la o grosime de 50-60% din 
grosimea iniţială şi este căptuşită cu meşină. Marginile superioare ale feţelor sunt îndoite peste 
tresa din relon şi cusute odată cu căptuşeala cu un tighel la distanţa de 1-1,5 mm de margine. 
Pasul cusăturilor este de 4-4,5 împunsături pe cm. 
 3.3. Carâmbul interior este asamblat de căpută printr-o cusătură simplă, marginea superioară 
a căputei şi carâmbul interior este îndoită pe o lăţime de 4 mm peste care se aplică tresa de 
relon. 
3.4. Căptuşeala din meşină este subţiată pe margini pe o lăţime  de 3-5 mm. Ea trebuie să fie 
bine întinsă, fără să formeze cute. Căptuşelile carâmbului şi pânza termoadezivă a căputei 
sunt îmbinate prin lipire. 
3.5. Bombeul are latura dreaptă subţiată pe o lăţime de 3-4 mm. După tratamentul de 
imersare  se unge cu adeziv şi se lipeşte între căpută şi căptuşeală. 
3.6. Talpa se halogenează, se unge cu adezivi, se reactivează termic, iar apoi se presează 
prin dispozitiv special. Pe talpă este ştanţată mărimea pantofului.  
3.7. Branţul egalizat şi preformat prin presare este montat cu partea cărnoasă pe zona 
plantară a calapodului şi fixat de acesta cu texuri sau scoabe. Partea din spate a branţului este 
prevăzută cu întăritură de branţ (talonet) din carton dur, subţiată la capătul anterior. 
 Branţul şi întăritura se asamblează împreună prin lipire cu adezivi. Acoperişul de branţ 
din meşină este lipit de branţ. În dreptul călcâiului între branţ şi acoperiş este introdus un strat 
de moltopren. 
3.8. Feţele sunt trase uniform pe calapod în aşa fel încât pielea să se muleze perfect, iar 
căptuşeala să nu formeze cute. Vârful şi părţile laterale sunt trase  pe calapod prin lipire, iar 
părţile laterale şi cu texuri. 
 Rezerva de tras a feţelor este scămoşată, periată şi acoperită cu adezivi în vederea 
lipirii. 
 Porţiunea închisă de conturul feţelor trase pe calapod se nivelează în regiunea pingelei 
cu umplutura din talpă artificială. 
 Finisarea feţelor trebuie să asigure caracterul boxului cu faţa naturală. 
3.9. În fiecare pantof este introdus câte un acoperiş de branţ 1/1. Acoperişul de branţ este lipit 
cu adeziv după ce a fost fixată perniţa de moltopren în regiunea călcâiului. 
Toate cusăturile de îmbinare sunt impermeabilizate cu un amestec de ceară incoloră vopsită.  

   
 IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
 4.1. Recepţia calitativă a  pantofilor se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul 
furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni . În 
cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului , situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. 
  
  V. MARCAREA ŞI AMBALAREA 
5.1. Marcarea pantofilor se execută astfel : 

-  pe acoperişul de branţ, prin ştampilare la cald, se imprimă: marca producătorului 
şi anul de fabricaţie; 

- pe căptuşeala carâmbului, prin imprimare la cald, se imprimă : mărimea, lărgimea şi 
semnul de control;  
5.2. Ambalarea pantofilor se realizează în cutii de carton  de dimensiuni corespunzătoare 
după ce în fiecare pantof a fost introdus câte un şan de carton.  
 Pe fiecare cutie este lipită o etichetă ce va cuprinde următoarele date: denumirea 
furnizorului, denumirea produsului, culoarea, mărimea şi lărgimea, anul de fabricaţie, semnul 
de control. Fiecare pereche este ambalată în foiţă de hârtie. 



 În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă privind instrucţiunile de folosire şi 
întreţinere a pantofilor. Cutiile sunt legate cu sfoară în pachete de câte cinci perechi de pantofi 
de aceeaşi mărime. 

VI. TRANSPORT, GARANTII 
Transportul  se face în vehicule acoperite, ferite de umezeală. 
Garanţie Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. 

Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.  
 

 

11. CACIULA BLANA  CIRCULATIE 
 
I.GENERALITATI 

 
1.1 Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care 
trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat. 
1.2. Căciulile sunt realizate din blană naturală, ovine nutriet înnobilat, de culoare alba, iar 
bordura este dublată pe interior cu postav la culoare. 
1.3. Căciula se compune din capac, bordură şi partea frontală. Capacul calotei este de formă 
ovală. Căciula este dublată la interior cu căptuşeală matlasată pe material termoizolant, iar pe 
partea frontală are aplicată emblema brodată. 
1.4. Bordura se confecţionează din blană, dublată pe partea interioară cu postav şi este 
prevăzută cu butoni metalici de fixare pe calotă a bordurii. 
1.5. Căciulile se confecţionează în 10 mărimi (53-62). Prin mărime se înţelege circumferinţa 
căciulii măsurată în interior la partea de jos, exprimată în centimetri, conform tabelului de 
dimensiuni. 
1.6. Căciula gata confecţionată trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii 
tehnice şi cu modelul omologat. 

 
II. MATERIALE FOLOSITE 

Nr. 
crt 

Denumirea materialelor Doc. tehnică Utilizare 

1. 
Piei ovine înnobilate pe blană de 
culoare alba 

 
S. T. 25/2005 

Capac, bordură, 
clapa frontală 

2. Stofă postav la culoare S. T.75/2004 
Dublură interioară 
bordură 

3. Ţesătură căptuşeală poliester S. T.4/2004 
Dublură interioară   
pe capac şi bordură 

4. Volvatir nechimizat  
Întăritură calotă, 
bordură şi clapa 
frontală 

5. Butoni metalici  Fixare bordură 

6. Aţă afirom Nm80/3 la culoare STAS 11626-86 Asamblat  

7
7. 

Emblemă brodată specifică S. T. 32/2005 Partea frontală 

 
NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele utilizate în procesul de fabricaţie 

au calitatea impusă în prezenta specificaţie tehnică şi că nu au efecte nocive asupra 
organismului uman. 
 
 
 



III. TABEL DE DIMENSIUNI 
            [cm] 

Nr. 
crt. 

 
Indicaţii 

dimensionale 
[cm] 

 

Mărimea 
Tol.      

± 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

1.  

Circumferinţa int. 
a căciulii 
măsurată la 
partea de jos 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0,5 

2.  
Înălţimea clapei 
frontale din blană 

10,5 10,5 10,5 11 11 11 11 11,5 11,5 11,5 0,8 

3.  
Înălţimea bordurii 
la partea laterală 

10 10 10 10,5 10,5 10,5 10,5 11 11 11 0,8 

4.  

Lungimea clapei 
frontale măsurată 
pe linia de unire 
cu partea laterală 
a calotei 

21 21 21 21,5 21,5 21,5 22 22 22 22 0,8 

5.  Înălţimea calotei 11,5 11,5 11,5 12 12 12 12 12,5 12,5 12,5 0,8 

 
IV. CONFECTIONAREA 
4.1. Toate părţile exterioare componente ale căciulii se confecţionează din blană cu aceleaşi 
caracteristici, nuanţă şi se orientează cu firul de păr în acelaşi sens. Părţile din postav şi serge 
se croiesc pe direcţia firului de urzeală, toate având acelaşi sens al ţesăturii. 
4.2. Calota căciulii este formată din capac şi bordură laterală, fiind căptuşită cu ţesătură 
sintetică serge, matlasată pe material neţesut, termoizolant, în pătrate cu latura de 2cm. 
4.3. Bordura este formată din două părţi laterale din blană, dublate cu postav şi care se îmbină 
la partea din spate prin cusătură ascunsă. Marginile bordurii trebui să fie paralele şi alăturate 
pe calota căciulii, iar colţurile uşor rotunjite. 

Pe linia de răsfrângere este introdusă o fâşie din pânză, pe care este cusută blana 
împreună cu căptuşeala pe o latură şi celelalte două detalii din blană pe cealaltă latură. 

 

V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 

5.1. Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii 
beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru 
efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul 
beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra 
calităţii produselor. 

Poliţia Locala îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime 
şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea 
procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se/sau 
au fost livrate unităţii contractante, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul 
constatării de neconformităţi. 

 
VI. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT 
6.1. Marcarea căciulilor se face cu o emblemă albă ţesută, cu dimensiunile 7x4cm, ce are 
imprimat cu tuş rezistent următoarele dimensiuni: denumirea producătorului, compoziţia 



fibroasă, condiţii de întreţinere şi de curăţare conform SR EN 23.758/96 şi care vor cuprinde 
mărimea, data fabricaţiei, semnul de control. 
6.2. Ambalarea. Căciulile se introduce în pungi de polietilenă perforate şi apoi se ambalează 
în cutii de câte 20 bucăţi din aceeaşi mărime şi culoare. Fiecare cutie este prevăzută cu o 
etichetă din hârtie cu următorul conţinut: denumirea furnizorului, denumirea producătorului, 
mărimea, culoarea, numărul de bucăţi, anul de fabricaţie, semnul controlului de calitate. 

La terminarea lotului de produse este admis ca în acelaşi pachet să fie introduse căciuli 
cu mărimi şi culori diferite, cu condiţia ca acestea să fie specificate pe ambalaj. 
6.3.Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate, acoperite, care să 
preîntâmpine deteriorarea sau degradarea produselor. 

 
 
 

12. CAMASA  MANECA  LUNGA  DAMA  CIRCULATIE 
 

I.GENERALITĂŢI 
1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi 
condiţiile de calitate pe care trebuie să le  îndeplinească produsul gata confecţionat.  
1.2. Cămaşa bluză cu mânecă lungă este confecţionată din ţesătură  de culoare bleu. 
1.3. Cămaşa bluză cu mânecă lungă se poartă introdusa in pantaloni. 
1.4. Cămaşa bluză cu mânecă lungă se compune din piepţi,  spate, mâneci,  buzunare,  
foran,  epoleţi şi guler; se confecţionează pe 4 talii ( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 42 - 62 ). 
 Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul 
încălţăminte işi este exprimată ca măsură întreagă,  iar grosimea reprezintă circumferinţa 
pieptului măsurat peste cămaşă şi  se  exprimă ca 1/2 din măsura întreagă. 
 Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi : 
  - talia 0   de la   175 – 179  cm; 
  - talia I   de la    170 – 174  cm; 
  - talia II  de la    165 – 169  cm; 
  - talia III de la    160 – 164 cm; 
1.5. Cămaşa bluză cu mânecă lungă trebuie să corespundă cu prevederile prezentei 
specificaţii tehnice. 
 
II.MATERIALE FOLOSITE 

 

Nr 
crt. 

Denumireprodusului  Utilizarea 

1.    Ţesătură  Material de bază 

2 Nasturi plastic trasparent 
cu 4 orificii, cu 
diametrul15 mm. la 
culoare 

 Încheierepiepţişibuzunare 

3 Aţă de cusut Nm 85/3 la 
culoare 

STAS 1169-86 Asamblatşitighelit 

4 Inserţiechimizată  Întăriturăforan, banda de la 
terminaţie  , guler, manşete, 
clapebuzunareşiepoleţi 

 

Caracteristici  fizico-mecanice pentru tesatura. 
Compozitiafibroasa 33% poliester si 67% bumbac,finete fir Nm 70/1(urzeala si batatura),masa 
110-120 g/m²,desimea in urzeala 500±25 fire/10cm.,desimea in batatura 280±14 
fire/10cm,sarcina de rupere-in urzealamin.450N-in bataturamin.250N,capacitatea de revenire 



din sifonare in urzeala si batatura 140 grade min.,modificaridimensionale la spalat (in urzeala 
si batatura) ± 2% max.,legaturapanza.,rezistenteminime ale vopsirii(la transpiratie,laspalare la 
40 grade,lalumina,lafrecare)-nota 4-5. 
NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au 
calitatea impusă de prevederile prezentei specificaţii tehnice, nu au efecte nocive asupra 
organismului uman şi că sunt compatibile în privinţa stabilităţii dimensionale la spălat şi a 
rezistenţelor minime ale vopsirilor. 

 

III. CONFECŢIONARE 
Cămaşa bluză cu mânecă lungă se compune din piepţi, spate,  mâneci,  guler si este 
executata usor cambrata pe linia taliei.   
3.1. Piepţii – sunt croiţi dintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare, bizeţi, foran şi 
butoniere ce se încheie cu nasturi. 
Pepiepţi sunt aplicate cu tighel la 0,1 cm de margine, două buzunare cu fald. Buzunarele sunt 
prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţuri drepte pe care este festonată la mijloc o 
butonieră dreaptă vertical ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate cu o cusătură la 0,5 cm 
de margine.  
Pieptul drept este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantului spre exterior lat de 3,5 cm. 
Foranul este tighelit pe ambele margini, la 0,5 cm, iar pemijlocul lui se festonează 6 butoniere 
drepte poziţionate  longitudinal. 
În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea 
superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept.. 
Lungimea piepţilor este mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.   
3.2. Spatele cămăşii este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o 
platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o nadă. În 
cusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea de 6-7 
cm.  
3.3. Gulerul se confecţionează din  faţă şi dos executate din întreg cu şteiul. Pe întreaga 
suprafaţă este dublat cu inserţie, iar pe o distanţă de 12 cm de la capetele gulerului se aplică 
un alt strat de inserţie. 
Capetele şteiului se încheie cu o butonieră orizontală festonată pe partea dreaptă şi un 
nasture cusut pe partea stângă. Capătul din faţă al butonierei este situate pe direcţia 
butonierelor de pe piept. 
3.4. Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la 
terminaţie cu câte o manşetă simplă, întărită cu un strat de inserţie. Manşeta se încheie cu o 
butonieră executată longitudinal şidoi nasturi. 
La partea inferioară, pe direcţia cotului, mâneca este prevăzută cu şliţ, făcut curat cu material 
fond, iar la partea superioară, în interior, se fixează un şnal după dimensiunile din tabel. Şnalul 
este prevăzut cu colţ pe mijloc care se încheie cu un nasture şi o butonieră. 
Pe linia de îmbinare cu manşeta este executat un fald cu adâncimea de 2-2,5 cm a cărei cută 
este orientată pedirecţia umărului, la 4,5 cm de la marginea şliţului. 
Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul in forma de scut si cel 
in forma de circular. 
Produsul finit se va livra fără ecusoane şi însemne de grad, acestea urmând a fi 
achiziţionate separat. 

3.5. Cusăturile de încheiere a spatelui cu piepţii şi de încheiere şi aplicare a mânecilor se fac 
prin tighele duble realizate cu maşina de cusut cu 2 ace şi surfilate.  
Tighelele de garnitură se aplică la 0,5 cm de margine pe: foran, pelerine gulerului, clape, 
epoleţi, banda de la terminatie şi manşete. 
Desimea paşilor cusăturilor trebuie să fie de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă 
celpuţin 11 împunsături /cm şisă fie încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi. 



Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şisă nu fie 
încreţite. 
3.6.Cămaşa pentru circulaţie va avea la partea superioară a piepţilor şi a spatelui, platcă de 
culoare alb. Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se îmbină cu partea inferioară a 
acestora printr-o vipuşcă din material de culoare bleumarin. Gulerul şi manşetele mânecilor 
lungi, se vor confecţiona din pânză bumbac de culoare bleumarin. 
 

IV. TABEL DE DIMENSIUNI 

N
r 

cr
t Talii 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60    62 Tol +/- 

1 Lungimea gulerului masurat de la mijlocul nasturelui la capatul din fata a 
butonierei 

 0-III 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 
2 Lungimea varfului de guler 
 0-III          0,5                                               6,5                                                                
3 Lungimea spatelui masurat pe linia de mijloc de la cusatura dosului de guler la 

terminatie 
 0 

I 
II 
III 

77 
75 
73 
71 

 
 
   1 

4 Lungimea platcii masurata pe cusatura de unire cu spatele 
 0-III 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 

5 Latimea platcii masurata pemijloc spate  
 0-

III 
                                                          10                                                                  
0,5 

6 Latimea platcii masurata la extremitati 
 0-

III 
10,5 0,5 

7 Latimea platcii masurata in punctul cel mai inalt 
 0-III 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 0,5 

8 Lungimea manecii masurata pe mijloc de la cusatura umarului pana la terminatie 
(inclusive manseta)  

 0 
I 
II 
III 

62 
60 
58 
56 

 
1 

9 Latimea manecii in profunzime masurata in liniedreapta 1/2  
 0-III 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27 27 27,5 27,5 28 0,5 

1
0 

Lungimea mansetei masurata pe linia de montare cu maneca 

 0-III 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 0,5 
1
1 

Latimea mansetei 

 0-III 6 0,3 
12. Distanta de la punctul de unire a pieptului cu platca si dosul de guler la punctul de 

fixare al clapei de buzunar 
 0-III 19,5 20 20 20 20,5 20,5 20,5 21 21 21 21.5 0,5 
13. Distanta de la cant la buzunar 
 0-III 6 6 6,5 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8 8,.5 0,5 
14. Lungimea buzunarului inclusiv clapa 



 0-III 13 13 14 14 14,5 14,5 14,5 15,5 15,5 16 16 0,5 
15. Latimea buzunarului 
 0-III 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 14,5 15,5 15,5 16 0,5 
16. Lungimea buzunarului interior 
 0-III 10,5 10,5 11,5 11,5 12 12 12 12,5 12,5 12,5 13 0,5 
17. Latimea buzunarului interior 
 0-III 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 0,5 
18. Latimea bluzei masurata pe linie de profunzime cu nasturii incheiati 
 0-III 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 
19. Distanta intre butonierele pentru piept 

 0-III 
 

9,5 
 

0,5 

20. Latimea clapei de buzuna rmasurata la mijloc. 
 0-III 5,5 0,5 

21 Lungimea snalului de pe maneca  
 0-III 25 0,5 

22 Latimea snalului de pe maneca  
 0-III 3 0,3 

23 Lungimea slitului de maneca  
 0-III 10 0,5 

24 Latimea bluzei masurata pe linia de terminatie cu nasturi iincheiati   1/2 
   0- 

III 
5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
1 

6
2 

1 

 
V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
Recepţia calitativă a loturilor de cămăşi bluză se face de către reprezentanţi ai unităţii 
beneficiare la sediulfurnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea 
acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia se execută la sediul beneficiarului, situaţie în 
care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Orice livrare va fi 
însoţită de certificat de calitate, buletin de analiză sau certificat de conformitate pentru fiecare 
lot livrat. 
 
VI. MARCAREA ŞI AMBALAREA 
6.1. Fiecare cămaşă bluză este prevăzută cu o emblem ţesută , cusută sub ştei şi imprimată 
cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumireafurnizorului, 
talia şi grosimea, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizareşi de întreţinere conform SR 
EN 23758/96, data fabricaţiei, semnul de control. 
6.2. Cămăşile vor fi pliate pe un suport de carton, fixate cu cleme din material plastic. 
6.3. Sub guler se aplică un ştraif de carton, iar pe nasturele de pe ştei se aplică un fluturaş de 
celuloid. 
6.4. Cămaşa pliată se introduce înpungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi 
grosime, talia şi culoare într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune 
câte o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, 
culoarea, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control.  
 
 
VII. DEPOZITAREŞI TRANSPORT 
7.1. Depozitarea cămăşilor bluză se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile 
se aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, 
ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 
7.2. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şiacoperite. 

 



13. CAMASA  MANECA  LUNGA  BARBATI  CIRCULATIE 

 
I. GENERALITĂŢI 
 
1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi 
condiţiile de calitate pe care trebuie să le  îndeplinească produsul gata confecţionat. 
1.2. Cămaşa bluză cu manecă lungă se confecţionează din ţesătură bleu avand 
gulerul,  mansetele si foranul de culoare bleu. 
1.3. Cămaşa bluză se poartă introdusă în pantaloni. 
1.4. Cămaşa bluză se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler şi se confecţionează pe 4 talii    
( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 42 - 62 ). 
1.5. Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul 
încălţămintei şi este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferinţa 
pieptului măsurat peste cămaşă şi se exprimăca 1/2 din măsura întreagă. 
Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi : 
  - talia 0   de la   186 – 192 cm; 
           - talia I   de la    179 – 185 cm; 
 - talia II  de la    173 – 178 cm;  
           - talia III de la    166 – 172 cm. 
1.6. Cămaşa bluză trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice. 
 
II. MATERIALE FOLOSITE 

Nr 
crt. 

Denumire materialului Utilizarea 

1. Ţesătură material de bază 

2. 
Nasturi plastic cu 4 orificii, cu diametrul de 14 mm, la 
culoare 

piepţi, manşete şi 
buzunare 

3. Aţă de cusut Nm 120/PES la culoare Asamblat şi tighelit 

4. 

Inserţie termoadezivă(supor textil din 100% bumbac, 
impregnat cu granule de adezivare –polipropilenă), cu 
masa de 150-160g/mpşi 28-35 puncte de adezivare 
/cmp. 

Întăritură guler, manşete, 
clape buzunare şi foran 

 
Caracteristici fizico-mecanice pentru tesatura. 
Compozitia fibroasa 33% poliester si 67% bumbac,finete fir Nm 70/1(urzeala si batatura),masa 
110-120 g/m²,desimea in urzeala 500±25 fire/10cm.,desimea in batatura 280±14 fire/10cm, 
sarcina de rupere-in urzeala min.450N-in batatura min.250N,capacitatea de revenire din 
sifonare in urzeala si batatura 140 grade min., modificari dimensionale la spalat (in urzeala si 
batatura) ± 2% max., legatura panza, rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare 
la 40 grade, la lumina, la frecare)- nota 4-5. 
NOTĂ : Producătorul se va asigura că toate materiile prime şi auxiliare introduce în 
fluxul tehnologic au calitatea impusă de cerinţele prezenţei specificaţii tehnice şi 
garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman.  
 
La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor  inserţia termoadezivă se aplică 
cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de 
lipire este de 15-18 secunde.   

III. TABEL DE DIMENSIUNI 

N
r 

c
rt

 

Talii 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 
Tol 
+/- 



1 . Lungimea gulerului masurat de la mijlocul nasturelui la capatul din fata a 
butonierei  

0-III 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47    48 0,5 
2 . Lungimea varfului de guler 

 

0-III 
6,5 

 
0,5 

 

3 . Lungimea spatelui masurat pe linia de mijloc de la cusatura dosului de guler la 
terminatie 

 

    0 
I 
II 
III 

                                               87 
                                               85 

83 
81 

 
 
   0.5 

4
. Lungimea platcii masurata pe cusatura de unire cu spatele 

 

0-III 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57     58 1 

5
 Latimea platcii masurata pe mijloc spate  

 0-
III 

10 
 

0,5 
 6 . 

Latimea platcii masurata la extremitati 

 0-
III 

10,5 0,5 

7
. Latimea platcii masurata in punctul cel mai inalt 

 

0-III 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 0,5 

8 . Lungimea manecii masurata pe mijloc de la cusatura umarului pana la terminatie 
(inclusiv manseta)  

 

0 
I 
II 
III         

                                              66 
64 
62 
60 

 
0,5 

9
. Latimea manecii in profunzime masurata in linie dreapta 1/2  

 

0-III 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28 28 28,5 28,5 29 0,5 

1 0
. Lungimea mansetei masurata pe linia de montare cu maneca 

 

0-III 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 0,5 

1 1 . Latimea mansetei 

 

0-III 6,5 0,3 

1
2
. 

Distanta de la punctul de unire a pieptului cu platca si dosul de guler la punctul de 
fixare al clapei de buzunar 

 

0-III 20,5 21 21 21 21,5 21,5 21,5 22 22 22 22.5 0,5 

1
3
. Distanta de la cant la buzunar 



 

0-III 7 7 7,5 7,5 8 8 8,5 8,5 9 9 9.5 0,5 

1
4
. Lungimea buzunarului inclusiv clapa 

 

0-III 14 14 15 15 15,5 15,5 15,5 16,5 16,5 16,5 17 0,5 

1
5
. Latimea buzunarului 

 

0-III 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 14,5 14,5 16,5 16,5 16,5 17 0,5 

1
6
. Lungimea buzunarului interior 

 

0-III 11,5 11,5 12,5 12,5 13 13 13 13,5 13,5 13,5 14 0,5 

1
7
. Latimea buzunarului interior 

 

0-III 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 0,5 

1
8
. Latimea bluzei masurata pe linie de profunzime cu nasturii incheiati 

 

0-III 57 58 60 61 63 64 66 67 68 69 70 1 

 

0-III 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15.5 0,5 

1
9
. Distanta intre butonierele pentru piept 

 

0-III 
 

9,5 
 

0,5 

2
0

. 

Latimea clapei de buzunar masurata la mijloc. 

 0-III 5,5 0,5 

2
1

 Lungimea snalului de pe maneca  

 0-III 25 0,5 

2
2
  Latimea snalului de pe maneca  

 0-III 3 0,3 

2
3

 Lungimea slitului de maneca  

 0-III 10 0,5 

 
IV CONFECTIONARE 
 Toate piesele componente ale cămăşii, inclusive gulerul şi manşetele se croiesc pe 
direcţia firelor de urzeală. 
 Cămaşa bluză se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler.  

 4.1. Piepţii – sunt croiţidintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare şi butoniere ce 
se încheie cu nasturi. 
 Pe piepţi sunt aplicate prin cusătură la 1 mm de cant, două buzunare cu 
fald.Buzunarele sunt prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţ pe mijloc pe care este 
festonată la mijloc o butonieră dreaptă vertical ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate cu 
o cusătură la 0,5 cm de margine. Clapele buzunarelor sunt întărite cu inserţie termoadezivă. 



 Pieptul stâng este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantului spre exterior. Foranul 
este tighelit pe ambele margini la 0,5 cm, iar pe mijlocul lui se festonează 6 butoniere drepte 
poziţionate longitudinal. Foranul are lăţimea de 3,5 cm. şi este întărit cu inserţie termoadezivă. 
 În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea 
superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept. 
 Pieptul drept este prevăzut  cu bizeţ, obţinut prin îndoirea în interior a cantului cu 3 cm 
pe toată lungimea, fiind croita din margine originala din tesatura. Pe bizeţ sunt cusuţi 6 nasturi 
la culoare.  
 Lungimea piepţilor este mai mică decâ tlungimea spatelui cu 2 cm.  

 4.2. Spatele cămăşii bluză este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o 
platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o nadă. În 
cusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea de 6-7 
cm. In partile laterale ale spatelui pe linia de imbinare cu platca, sunt prevazute doua falduri de 
1,5 cm. cu deschidere spre exterior.  

 4.3. Gulerul este format din faţă şi dos şi este executat din întreg cu şteiul, având aplicate 
două straturi de întărituri din inserţie termoadezivă. Al doilea strat de inserţie respectă forma 
gulerului dar este mai mic cu 4 mm., care asigură rezerva de întors gulerul. 
Şteiul are pe partea stângă festonată orizontal o butonieră, iar pe partea dreaptă se coase un 
nasture corespunzător butonierei.  Capătul din faţă al butonierei este situate pe direcţia 
butonierelor de pe piept. 

 4.4. Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la 
terminaţie cu câte o manşetă, întărită cu un strat de inserţie chimizată, întărită cu un strat de 
inserţie. Manşeta se încheie cu o butonieră executată longitudinal  şidoi nasturi. 
 La partea inferioară,  pe direcţia cotului, mâneca este prevăzută cu şliţ, făcut curat cu 
material fond, iar la partea superioară, în interior, se fixează un şnal . Şnalul este prevăzut cu 
colţ pe mijloc care se încheie cu un nasture şi o butonieră. 
 Pe linia de îmbinare cu manşeta este executat un fald cu adâncimea de 2-2,5 cm a 
cărei cută este orientată pe direcţia umărului, la 4,5 cm de la marginea şliţului. 
Manşeta are lăţimea de 6,5 cm, colţurile rotunjite şi este prevăzută cu o butonieră festonată şi 
doi nasturi pentru ajustare. 

Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul in forma de scut 
si cel in forma de circular. 

 4.5. Cusăturile de incheiere a spatelui cu pieptii se face prin tighele duble realizate cu masina 
de cusut cu doua ace, iar tighelele  se aplică la 0,5 mm de cant pentru foran, guler, clape, 
epoleţi şi manşete si pe linia de montare a manecii.Desimea paşilor cusăturilor trebuie să fie 
de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă cel puţin 11 împunsături /cm şi să fie 
încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi. 
 Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şi 
să nu fie încreţite. 
 La terminaţie cămaşa se tiveşte la 0,7 – 0,8 cm. 
4.6.Cămaşa pentru circulaţie va avea la partea superioară a piepţilor şi a spatelui, platcă de 
culoare alb. Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se îmbină cu partea inferioară a 
acestora printr-o vipuşcă din material de culoare bleumarin. Gulerul şi manşetele mânecilor 
lungi, se vor confecţiona din pânză bumbac de culoare bleumarin. 
 
V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
Recepţia calitativă a loturilor de cămăşi bluză se face de către reprezentanţi ai unităţii 
beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea 
acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia se execută la sediul beneficiarului, situaţie în 
care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. Orice livrare va fi 
însoţită de certificat de calitate, buletin de analiză sau certificat de conformitate pentrufiecare 
lot livrat. 



 Politia LOCALA  îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor 
prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor 
parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice 
respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele 
ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în 
cazul constatãrii de neconformitãţi.   
  
VI. MARCAREA ŞI AMBALAREA 
6.1. Fiecare cămaşă bluză este prevăzută cu o emblem ţesută , cusută sub ştei şi imprimată 
cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele : denumirea 
furnizorului,  talia ş igrosimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii  
de întreţinere şi spălare conform cerinţelor SR EN 23758/96 şi ISO 3758/96 şi care vor 
cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de 
spălare, curăţare, uscare şi călcare, data fabricaţiei,  semnul de control. 
6.2. Cămăşile vor fi pliate pe un suport de carton, fixate cu cleme din material plastic. 
6.3. Sub guler se aplică un ştraif de carton, iar pe nasturele de pe ştei se aplică un fluturaş de 
celuloid. 
6.4. Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoicâte 10 bucăţi de aceeaşi 
grosime, talia şi culoare într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se 
aplică o etichetă pe care se menţionează :   
- Denumirea furnizorului, denumirea produsului, culoarea, talia şi grosimea, numărul de 

bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control.   
 
VII. DEPOZITAREŞI TRANSPORT 
7.1. Depozitarea cămăşilor bluză se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile 
se aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, 
ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 
7.2. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
 

 

14. SCURTA  VANT  CIRCULATIE 
 
I. GENERALITĂŢI 
  
1.1.Prezenta fişă tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de calitate pe 
care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat. 
1.2. Scurta de vânt este destinata efectivelor care executa misiuni specifice Politiei Locale 
rutieie, pe timp nefavorabil (ceata, vizibilitate redusa, intemperii etc.). 
1.3. Scurta este confecţionata din tesatura din fire sintetice tratata impermeabil, avand o 
culoare care sa asigure un grad mare de vizibilitate (galben intens, fluorescent) pe timp 
nefavorabil, este prevazuta cu benzi material retroreflectant pe piepti, spate si maneci care 
asigura o suprafata de retroreflexie corespunzatoare clasei specifice, conform prevederolor 
cuprinse in SR EN 471. Pe spate si pe pieptul stang sunt inscriptionate prin transfer serigrafic 
cu vopsea de culoare albastru reflectorizant contrast cu litere mari tipar sintagma POLITIA 
LOCALA.  
1.4. Scurta de vânt este prevazut cu guler inalt si se incheie în faţă printr-un fermoar spiralat, 
detasabil, acoperita de un foran care se fixeaza prin puncte de velcro. Pe piepti are trei 
buzunare, unul pe partea superioara, iar doua cu tejlu tighelit cu cusaturi ornament, taiate oblic 
la partea inferioara. Pe pieptul stang sub linia de imbinare a partii superioare a pieptului cu 
partea inferioara este aplicata o banda velcro lata de 4,5 cm. Pe care se fixeaza insemnul 
distinctiv. 
În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic. 



1.5. Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 
1.6. Pe mâneca stângă a scurtei se aplică, la 5 cm de cusătura umărului, de către furnizor, 
ecusonul specific. 
1.7. Scurta de vânt se va confecţiona pe 5 talii (0 - IV) şi 11 grosimi (42 – 62), conform 
anexei. Grosimea reprezintă circumferinţa bustului măsurat peste cămaşă şi se înscrie 
jumătate din măsura întreagă. Talia reprezintă înălţimea corpului măsurat din creştet până la 
tocul încălţămintei, astfel : 
  - talia   0  de la 186 - 192 cm; 
  - talia    I  de la 179 - 185 cm; 
  - talia   II  de la 173 - 178 cm; 
  - talia  III  de la 166 - 172 cm; 
  - talia IV  de la  156 - 165 cm. 
1.8. Scurta de vânt gata confecţionată trebuie să corespundă prevederilor fişei tehnice şi cu 
modelul omologat. 
      
NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduse în 
procesul de fabricaţie au calitatea impusă de prevederile prezentei specificaţii tehnice şi că nu 
au efecte nocive asupra organismului uman. 
 Toate materialele folosite la realizarea produsului finit trebuie să aibă caracteristici 
tehnice referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat, respectiv modificări 
dimensionale la spălat max. +  2%. 
Procedeele tehnologice utilizate în fluxul de producţie trebuie să includă tratamente 
antişifonare şi antistatic permanent, care să confere ţesăturii durabilitate în purtare, rezistenţă 
sporită la lumină, frecare, păstrarea calităţilor în condiţii de exploatare intensă după cel puţin 
12 spălări în condiţiile precizate în instrucţiunile de întreţinere. 
 
III.TABEL DIMENSIUNI 
3.1. Dimensiunile constructive ale scurtei de vânt se află în tabelul anexă la prezenta 
specificaţie tehnică. 
3.2. Tabelul de măsuri este orientativ, dimensiunile fiind determinate, in functie de dimensiunile 
antropometrice individuale. 
 
IV. CONFECŢIONAREA 
  
4.1. Scurta de vânt  se compune din piepţi, spate,  mâneci şi guler inalt. 
4.2. Piepţii sunt croiţi dintr-o bucată fiecare şi se închide în faţă cu un fermoar din plastic 
spiralat.  
Pieptul stâng are un foran de 6.5 cm, croit şi dublat cu material fond. 
 Foranul este aplicat la 8 cm de la răscroitura gulerului. Pe pieptul stâng are sub foran o 
completare lată de 1,5 cm. pe care se aplică partea cu cursor a fermoarului, partea fără cursor 
se aplică pe cusătura cantului de la pieptul drept. 
 Buzunarele din  partea inferioara sunt oblice, ascunse, prevăzute cu o manşetă lată de 
2 cm.  
        Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un 
nasture.  
4.3. Bizeţii  sunt croiţi dintr-o bucată până pe linia umerilor.  
4.4. Mânecile sunt croite dintr-o bucată şi sunt prevăzute cu un cordon elastic la terminaţie. 
4.5. Cordonul este ataşat la terminaţia piepţilor şi a spatelui, având lăţimea de 6 cm. Cordonul 
este dublat cu material fond, prevăzut cu elastic la interior. 
Elasticul este fixat la 8 cm de capetele cordonului prin câte două tighele transversale. 
4.6. Gulerul are latimea de 8 cm,  este croit din materialul de fond, faţă şi dos, gen bentiţă, 
dublat la interior cu bevatex de 80 gr/mp. 
4.7. Căptuşeala este aplicată pe piepţi, spate, mâneci. 



 Tighelele de la guler, canturi, capetele cordonului, foranul, buzunarele aplicate, clapele 
buzunarelor, cusăturile de montare a mânecilor, manşetele, marginea de jos a plătcii de la 
spate şi din faţă, sunt cusături duble, prima la 0,2 cm de margine, iar a doua la 0,6 cm de 
prima. 
  
V.CONDIŢII DE RECEPŢIE 

 
5.1.Recepţia calitativă se face la scurta de vânt gata confecţionată, prin verificare bucată cu 
bucată pe baza prezentei prescripţii tehnice şi a modelului avizat, de către reprezentanţi ai 
autorităţii contractante la sediul acesteia. Autoritatea contractantă se obligă să asigure condiţii 
optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. Fiecare livrare va fi însoţită de declaraţie de 
conformitate, emisă de confecţioner. 
5.2.Autoritatea contractanta îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor 
prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor 
parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice 
respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele 
ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în 
cazul constatãrii de neconformitãţi. 

 
 VI. MARCARE, AMBALARE, ÎNTREŢINERE ŞI TRANSPORT 
  
6.1. Scurtele de vânt se marchează printr-o emblemă textilă pe care sunt imprimate cu tuş 
contrastant, rezistent la spălare, frecare, curăţare chimică, transpiraţie următoarele date: 
denumirea furnizorului, compoziţia fibroasă a materiilor prime, marcarea simbolurilor pentru 
condiţii de întreţinere şi spălare, care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi 
utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, data confecţionării.  
 Pe o etichetă textilă cusută la îmbinarea spatelui cu pieptul stâng se vor menţiona 
următoarele: talia şi grosimea, semnul de control.         
6.2. Fiecare scurtă se împachetează şi introduce într-un ambalaj din plastic. Ambalarea se 
face prin împachetarea a câte 5 scurte de aceeaşi talie, grosime şi culoare într-un pachet 
legate cu sfoară şi introduse într-o cutie de carton sau ambalaj din masă plastică. 
 La fiecare pachet se va ataşa o etichetă cu următoarele date: denumirea furnizorului, 
denumirea produsului, culoarea, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, anul fabricaţiei şi semnul 
de control. 
 Se admite ca la terminarea lotului de produse să fie introduse în aceeaşi cutie scurtele 
având talii, grosimi şi culori diferite, menţionându-se aceasta în conţinutul etichetei ce 
însoţeşte pachetul. 
 6.3. Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-
se măsurile necesare pentru prevenirea degradărilor. 
 
 

 

15. SCURTA  IMBLANITA  CIRCULATIE 

I. GENERALITATI 

1.1. Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile, conditiile tehnice si de calitate 
pe care trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat. 
1.2. Scurta este destinata efectivelor care executa misiuni specifice politiei locale rutiere, pe timp 
nefavorabil (ceata, vizibilitate redusa, intemperii etc). 
1.3. Produsul se confectioneaza din tesatura din fire sintetice tratata impermeabila, avand o 
culoare care sa asigure un grad mare de vizibilitate (galben intens, flurescent) pe timp 



nefavorabil, este prevazuta cu benzi din material retroreflectant pe piepti, spate si maneci care 
asigura o suprafata de retroreflexie corespunzatoare clasei specifice, conform prevederilor 
cuprinse in SR EN 471.  
1.4. Pe spate si pe pieptul drept sunt aplicate placute dreptunghiulare retroreflectante cu 
structura microprismatica acoperite cu film pe suport pvc stabilizat de culoare albastra, pe care 
este inscris cu litere mari de tipar de culoare gri refectorizanta "POLITIA LOCALA". Placuta de 
pe piept are dimensiunile de 11 x 6,5 cm cu filmul de 4,5 x 9 cm, iar cea de pe spate are 
dimensiunile de 27 x 11cm cu filmul de 24 x 8 cm. 
1.4 Scurta se incheie in fata printr-un fermoar de plastic spiralat, detasabil, acoperita de un foran 
care se fixeaza prin puncte de velcro. Pe piepti are trei buzunare, unul pe partea superioara 
pentru portul aparatului portabil de emisie - receptie , iar doua cu tejlu tighejit cu cusaturi 
ornament, taiate oblic la partea inferioara.  
Scurta se confectioneaza pe 8 grosimi si 3 talii (0 -II). 
1.5. Incadrarea pe talii se face in functie de inatimea corpului, masurata din crestetul corpului 
pana la tocul incaltamintei, exprimata ca masura intreaga. 
Incadrarea pe grosimi se face prin masurarea circumferintei pieptului peste camasa si se 
exprima ca jumatate din valoarea intreaga. 
1.7. Corespondenta dintre talie si inaltimea corpului este urmatoarea : 
Talia 0 se incadreaza de la 186 -195 cm.  
Talia I se incadreaza de la 179-185 cm.  
Talia II se incadreaza de la 173-178 cm. 
1.8. Produsul gata confectionat trebuie sa corespunda prevederilor prezentei 
fise tehnice si a modelului omologat. 

 

II. TABEL  CU    MATERIALE   FOLOSITE  

Nr. 

Crt 

Denumirea 

materialului 

Doc. Teh. Utilizare 

0. 1. 2 3 

1. Tesatura poliester multistrat 

(2 straturi), culoare galben 

fluorescent 

 Material fond, dublura 
guler exterior, pungi 
buzunar 2. Insertie nechimizata  Intaritura guler, fenta, 

tejlu, capace buzunar 

3. Placute retroreflectante cu 
inscrisul" POLITIA LOCALA" 

 Aplicare pe pieptul stang si pe 
spate. 

4. Ata de cusut la culoare Nm 
80/3 

 Pentru asamblare, tighelit, surfilat 

5. Fermoar   din   plastic   

spiralat, detasabil la culoare 

 Incheiat scurta 

6. Banda         

retroreflectanta latime 5 

cm 

 Pentru piepti, spate, maneci 

 
TESATURA POLIESTER MULTISTRAT (2 STRATURI) 
 
Ţesătura este realizată din două straturi, suprapuse de culoare galben fluorescent. 
Stratul exterior este realizat din fire cu compoziţia 100% poliester, cu fineţea 330 ± 10 dtex în 
urzeală şi  330 ± 10 dtex. în bătătură,  desimea fire/1cm.: în urzeală 41, în bătătură 22.  



Peste acest suport textil este aplicată prin procedee speciale  (laminare prin roluire la cald 
între 90º C-110º C, prin puncte, sistem adeziv noncontinuu, sau procedeu similar care asigură 
aceleaşi caracterisitici) o membrană  polimerică care asigură protecţie împotriva apei. 
Caracteristicile tehnice ale ţesăturii finale - laminat 2 straturi - sunt: masa 204±5 g/ m², sarcina 
de rupere (N):  în urzeală 1200, în bătătură 1100, modificări dimensionale la spălat la 40º C:  -
2.5 %; rezistenţa la presiune hidrostatică mm. col apă/24 h: iniţial min. 8000 mm. col.  apă , 
după 20 spălări la 40º C min. 8000 mm. col. apă, rezistenţa la murdărire (oleofobizare) notă 
min. 5, permeabilitatea la vapori de apă mvp 8000, unghiul de revenire din şifonare, grade: min 
140, rezistenţe minime ale culorii la:  spălare,  lumină,  frecare,  transpiraţie,  îmbătrânire  notă: 
3-5.    
Ţesătura trebuie să aibă aspect curat, uniform cu tuşeu plăcut şi intensitate corespunzătoare a 
culorii. 

 

NOTA: Producatorul se va asigura ca toate materialele introduse in procesul de fabricate au 

calitatea impusa de cerintele prezentei specificatii tehnice si garanteaza ca nu au efecte 

nocive asupra organismului uman. 

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie ca propunere tehnică 
vor fi însoţite de certificate de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator 
neutru,acreditat pentru toate caracteristicile materialelor prime si auxiliare  folosite la 
confecţionarea acestora. 

 

III. TABEL DE DIMENSIUNI, IN CM 

Nr. 

crt. 

TALIA MARIMEA  

                46      48      50     52     54      56      58     60 

TOTAL 
+/- 

0. 1. 2. 3. 

1.  

 

0 

I. 

II. 

Lungimea spatelui, masurata pe linia de mijloc, de 

la rascroitura gulerului pana la linia talie. 

49 

48 

47 

 
 

1 

2.  

 

0  

I. 

II. 

Lungimea spatelui, masurata pe linia de mijloc, de 

la cusatura gulerului, pana la terminatie. 

96 

94 

88 

 
 

2 

3.  
 

0 
I. 

II. 

Lungimea pieptului masurata de la punctul de 
unire'-al gulerului cu spatele pana la terminatie  

87 

85 

83 

 
2 

4. 0-II Latimea  spatelui,   masurata  pe  linia  omoplatilor,   
la jumatatea rascroiturii manecii. 

             55        56     57      58      59     60      61      

62 . 

1 

5. 0 

I 

II 

Lungimea fermoarului de inchidere a pieptilor 
70 
68 
66 

1 

6. 0-II Latimea produsului, masurata pe linia de 
profunzime la piept, cu produsul incheiat si aplatizat 
             68        69     70      71      72     73      74       
75 

1 



7.  
 

0 
I 

II 

Distanta de la linia de unire a pieptului cu 
gulerul si spatele pana la linia de montare a capacelor 
buzunarelor de sus 

23 
22 
21 

0,5 

8.  
 
0 

I 

II 

Distanta de la linia de unire a pieptului cu 

gulerul §i spatele pana la linia capatul superior al 

buzunarului de jos 

51 

50 

49 

1 

9. 0-II Lungimea umarului de la rascroitura gulerului 
pana la Tmbinarea manecii cu pieptul si spatele 
         18      18,5      19    19,5      20     20,5    21    
21,5 

0,5 

10. 0-II Lungimea epoletului 
  15      15         16     16        17     17       18    18 

0,5 

11. O-II Latimea epoletului 
5                   5                     5                          5 

0,2 

12.  
 

0 
I 

 II 

Lungimea manecii masurata de la cusatura umarului 

pana la terminatie 

66 

64 

62 

2 

13.  
 

0 
I  

II 

Latimea manecii, masurata pe linia de profunzime in 

zona de detasare prin fermoar 

28 

27 

26 

0,5 

16.  
 

0 
I 

II 

Lungimea   gulerului   scurtei,   masurata   pe   linia   
de montare 

53 
52 
51 

1 

17.  Latimea gulerului 
10 

0,5 

 

IV. CONFECTIONARE 

4.1. Scurta este destinata echiparii politistilor care exeuta misiuni de politie rutiera pe timp 
nefavorabil si se compune din piepti, spate,maneci si guler fiind prevazuta cu benzi 
retroreflectante si placute inscriptionate "POLITIA LOCALA". 
4.2. Piepti sunt confectionati dintr-o bucata fiecare, care la 22 cm de linia de unire cu spatele au 
o suprapunere dublata prin tighel dublu.. Se incheie in fata cu fermoar din plastic spiralat, 
detasabil, prevazuta cu fenta lata de 7 cm., care acopera fermoarul scare se fixeaza prin puncte 
cu velcro.. 
Bizetii pieptilor sunt croiti separat si au latimea la partea de sus 12 cm, iar la partea de jos 8 cm, 
pe toata lungimea bizetii sunt cu insertie nechimizata si intariti cu tighel pe cant. 

Pe piepti sunt aplicate trei buzunare, astfel : la partea superioara, pe pieptul stang este un 
buzunar cu burduf pentru portul aparatului portabil de emisie receptie, cu posibilitatea de a fixa 
aparatul iar antena sa fie la exterior ; pe pieptul drept o brida cu doua butoniere pentru suport 
de prindere insigna de identificare specifica. 



Pe pieptul drept, deasupra tighelului de ornament, este apilcata placuta microprismatica 
inscriptionata. 
La partea inferioara a ambilor piepti, la nivelul taliei, se gasesc doua buzunare oblice taiate, 
acoperite prin tejlu prevazut cu tighele de ornament. 
4.3 Fermoarul este aplicat cu doua tighele paralele pe fata pieptului drept si 
pe bizetul pieptului stang. Spirala fermoarului este dispusa la 2 cm de cantul 
pieptului drept si la 5 cm de cantul pieptului stang. Capatul de sus al fermoarului 
este introdus in cusatura gulerului, iar cel de jos este intarit cu cheita. 
4.4. Spatele este croit dintr-o bucata, care la nielul omoplatilor are im tighel dublu 
4.5 Manecile sunt croite dintr-o bucata, cusatura fiid executata in partea interioara. La 
terminatie, maneca se incheie printr-un tiv lat de 1 cm, iar la 7 cm de la terminatia de jos pe 
fiecare maneca, se aplica o banda retroreflectanta orizontala. 
La o distanta de 24 cm de la imbinarea manecii cu spatele si pieptii, maneca are banda 
retroreflectanta. 
4.6. Gulerul este format din fata si dos, intarit cu insertie nechimizata.Fata de guler este de 
culoare bleumarin care asigura o mai buna purtabilitate. 
4.7. Epoletii sunt confectionati din material fond dublat, intariti in interior cu insertie chimizata, 
fixati cu un capat in cusatura manecii, iar celalalt capat de forma dreptungiulara se prinde cu 
velcro.. 
Epoletii sunt orientati spre in fata, 1/3 peste linia de unire a spatelui cu pieptul, 2/3 sub linia de 
unire. 
4.8.Fenta este fixata pe pieptul stang, intarita cu insertie chimizata, se inchide 
prin trei puncte de velcro la distante egale intre cel din mijloc, la 2 cm fata de guler 
si 2 cm fata de terminatie. 
4.9 Pe piepti, spate si maneci sunt aplicate benzi din material retroreflectant, Pe spate, este 
aplicata placuta retroreflactanta microprismatica, imprimata cu litere mari de tipar "POLITIA 
LOCALA". 
4.10. Cusaturile de rezistenta au desimea de 4-5 impunsamri /cm, iar cele ornament 3-4 
impunsaturi /cm. 

4.11. Mesada din blană naturală este compusă din piepţi din blana naturala, spate din blana 
naturala şi mâneci din bevatex 100g/m² dublat cu serj pe ambele parti. Matlasarea bevatexului 
pe serj se face prin cusaturi in patrat sau in romb cu latura de 8-10 cm. 

Cusaturile interioare ale mesadei sunt surfilate, iar pe contur, de jur-imprejur si la 
terminatia manecilor este bordata cu ainfas la culoare. 

Fixarea mesadei pe scurta se face prin nasturi si 2 nasturi pe fiecare cusatura de montare a 
manecilor; unul la partea superioara si altul pe linia cusaturii interioare,2 bride la terminafia 
manecii, una pe cusatura interioara, iar a doua pe cusatura cotului; o brida in dreptul nasturelui 
buzunarului interior.  

Pe directia buzunarului interior de pe pieptul stang, mesada are o deschizatura orizontala cu 
refileti. 

TOATE CUSĂTURILE DE ÎMBINARE ALE REPERELOR ŞI DE APLICARE, SE 
DUBLEAZĂ PE INTERIOR CU BANDĂ TERMOADEZIVĂ - compatibilă cu materialul de 
bază – APLICATĂ LA MAŞINI SPECIALE DE LIPIT TERMIC(pentru a asigura 
impermeablitatea produsului). 

Pentru a evita deteriorarea materiei prime impermeabile, cusăturile/tighelele se 
realizează cu ace cu bilă, iar aplicarea benzii termoadezive se face cu ajutorul dispozitivului 
special cu rolă, presiune reglabilă şi aer cald termoreglabil. Toate cusăturile pe care s-au 
aplicat benzile termoadezive se supun unor operaţiuni de verificare a impermeabilităţii la 
dispozitivul de  presiune cu lichid, presiunea de verificare este de peste 6.000 mm col apă. 
 
 
V. CONDITII DE RECEPTIE 



Recepţia calitativă se execută la produse gata confecţionate de către beneficiar la sediul 
furnizorului precum şi la primirea în cadrul depozitului, cu  verificarea prin sondaj pe baza 
prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analiză pentru materiile 
prime şi materiile auxiliare folosite. Recepţia cantitativă se execută la primirea în depozitul 
unităţii prin numărarea acestora de către comisia de recepţie. 

Recepţia cantitativă se execută la primirea bunurilor materiale în depozitul unităţii prin 
numărarea acestora de către comisia de recepţie. 

Cu minim 5 zile înainte de data planificată, furnizorul va anunţa, în scris, autoritatea 
contractantă, despre lansarea în producţie a produselor contractate, solicitând delegat care să 
participe la această activitate şi care să avizeze prototipul „0”. 

Cu ocazia lansării în producţie, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a efectua 
verificări ale tiparelor, materiilor prime şi auxiliare folosite, ridicând probe din acestea pentru a 
fi verificate din punct de vedere al parametrilor tehnici, pe cheltuiala furnizorului, la un laborator 
de specialitate, recunoscut în oricare din statele membre ale Uniunii Europene. 

Pe timpul derulării contractului, autoritatea contractantă poate efectua verificări şi 
inspecţii pe fluxul de fabricaţie şi la produsele finite ce urmează a fi livrate, luându-se măsurile 
corespunzătoare în cazul constatării de neconformităţi. 
 
VI. MARCARE SI AMBALARE 
6.1. Marcarea se face printr-o ericheta textila imprimata cu tus rezistent la frecare si spalare, 
pe care sunt scrise urmatoarele: 
- denumirea produsului 
- compozitia fibroasa 
- instructiuni de intretinere §i curafare conform SR EN 23758/96 
- anul de fabricatie 
- talia, grosimea si semnul de control. 
6.2. Ambalarea se face in pungi de polietilena, cate cinci bucati, toate de aceeasi talie si 
grosime. 

VII. DEPOZITARE SI TRANSPORT 

7.1.La depozitarea produselor este necesar sa fie respectate urmatoarele 
conditii. 
- magazia de produse finite trebuie sa fie curata, aerisita, uscata; 
- magazia sa fie ferita de actiunea rozatoarelor sau a razelor solare. 
7.2.Transportul produselor se efectueaza cu mijloace de transport curate, 
acoperite, luandu-se masurile necesare pentru evitarea deteriorarii sau degradarii. 
 

NOTĂ: Mostrele de produse, prezentate la procedurile de achiziţie, care nu respectă modul de 
confecţionare prezentat mai sus, nu vor fi acceptate şi va conduce la respinegrea ofertei ca 
neconformă. 

  

 

16. BOCANCI  IARNA  INTERVENTIE 

 

I.GENERALITATI 
1.1  Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile, conditiile tehnice si de 
calitate pe care trebuie sa le indeplineasca ghetele de interventie. 
1.2  Produsul este de tip gheata, categoria de incaltaminte este 03.  



  Acest produs este realizat in sistemul IJ (incaltaminte injectata).Talpa este din 
poliuretan si cauciuc, injectata direct in sistemul cu dubla densitate. Stratul interior are 
densitate mai scazuta, el este mai elastic absorbind astfel mai usor socurile. 

Talpa exterioara este dintr-un cauciuc cu rezistenta mecanica si rezistenta la abraziune 
crescuta. 

Aderenta la fetele din piele este rezolvata in varianta optima, talpa fiind  injectata direct 
se elimina cusaturile si suprafetele cu adeziv-partea cea mai vulnerabila a incaltamintei. 

Tocul contine un sistem soc absorbant integrat in componenta acestuia din fabricatie. 
Materialul din care este realizata talpa este rezistent la acizi, baze, produse petroliere si 

are proprietati antistatice.Talpa se va inscriptiona cu proprietatile acesteia. 
Incaltamintea antistatica se utilizeaza in situatii care necesita micsorarea acumularii de 

sarcini electrice, evitand astfel pericolul aprinderii vaporilor sau a substantelor inflamabile. 
Rezistenta electrica a incaltamintei se poate schimba semnificativ datorita efectelor de 
flexionare, contaminare cu alte produse sau prin umiditate. 

Fetele bocancilor sunt confectionate  din piele box cu fata naturala (caputa, carambi, 
guleras, piese capsa, ornamente limba, dublura capse), piele nappa (antishok), dar si din 
material textil (carambii si limba). Atat pielea box cat si materialul textil sunt impermeabile. 

Captuselile interioare sunt realizate din mesina (captuseala guleras si captuseala 
superioara limba) dar si din material textil(captuseala carambi-caputa si captuseala inferioara 
limba). Materialul textil utilizat pentru captuseli  prezinta o pelicula  impermeabila, este de tip  
gore-tex. Captuselile de tip gore-tex sunt cusute zig-zag. Aceste cusaturi sunt sigilate prin 
termolipire cu o banda speciala.  

Captuselile intermediare sunt reprezentate de un material textil termoadeziv (intaritura 
caputa si intaritura carambi). 

Pielea prezinta o grosime uniforma pe intraga suprafata a pieselor. Marginile libere ale 
pieselor din piele sunt vopsite uniform. 

Captuselile impermeabile  de tip gore-tex  prezinta bune proprietati igienice. 
1.3 Bocancii se confectioneaza in gama de mărimi 35-47, lărgime calapod 10, pe 
calapodul producatorului conform mostrei admise. 
1.4 Bocancii se confectioneaza de culoare neagra. 
1.5.Bocancii confectionati si imperecheati corect, trebuie sa aiba piesele de acelasi fel 
identice (grosimea, desimea, marime, forma, nuanta si desenul). Fetele vor fi bine intinse 
pe calapod, fara cute in regiunea varfului si staifului. 
1.6.Bocancii gata confectionati trebuie sa corespunda prevederilor prezentei specificatii 
tehnice si cu modelul omologat. 

 

II.TABEL DE MATERIALE 

Nr. 
crt. Denumire material 

Grosime 
(mm) Natura pieselor Utilizare 

1 

Piele box negru fata 
naturala (f.n.) presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 2-2.2 Piele bovine Caputa,carambi,staif+vipusca 

2 

Piele box negru 
f.n.presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 1.1-1.2 Piele bovine Ornamente limba 

3 

Piele box negru 
f.n.presaj 
neted,impermeabilizat 
chimic 1.7-1.8 Piele bovine 

Guleras,piese capsa,dublura 
capse 

4 Mesina 0.6-0.7 Piele porcine Captuseala 



guleras,Captuseala 
superioara limba 

5 Piele nappa 1.2-1.4 Piele porcine Antishock 

6 
Tesatura impermeabila 
simpla tip cordura 0.5 Sintetic Burduf 

7 
Tesatura impermeabila 
acopiata tip cordura 3 Sintetic Carambi 

8 
Material textil tip Gore-
tex 1.6 Sintetic 

Captuseala interioara limba 
si carambi-caputa 

9 Burete autoadeziv 8 Sintetic 
Captuseala interioara 
antishock 

10 Burete autoadeziv 4 Sintetic 
Captuseala interioara guleras 
si limba 

11 Tesatura termoadeziva 0.4-0.5 
Sintetic si 
bumbac Intaritura carambi si caputa 

12 Intaritura termoadeziva 0.4-0.5 Sintetic Intaritura capse 

13 Intaritura termoadeziva 1.4-1.5 Sintetic Staif rigid 

14 Intaritura termoadeziva 1.7 Sintetic Bombeu 

15 Brant otel 3.7-3.8 Otel Brant 

16 Siret bbc tubular 1300 Sintetic Insiretat 

17 
Material textil 
preformat 2.2 Sintetic Acoperis de brant 

18 Ata PES 
Nm20/3 
Nm30/3 Sintetic Cusut fete,captuseli,brant 

19 Capse rotunde negre 40/per Metalice Incheiat sireturi 

20 Adezivi   Policloroprenici Lipit fete 

21 Fir thermoplastic     Tras varf 

22 Vopsea retusat fete      Vopsirea marginilor libere 

23 Cutii din carton     Ambalat 

24 Poliuretan granule   Talpa  

25 Cauciuc     Talpa exterioara 

NOTA: Producatorul se va asigura ca toate materialele introduse in procesul de 
fabricatie, au calitatea impusa de cerintele prezentei specificatii tehnice si garanteaza ca 
nu au efecte nocive asupra organismului uman. 
                   

   III.CONFECTIONAREA 
 3.1 Croirea se face prin stantare pe nr.de marimi, astfel incat sa corespunda dimensiunilor 
calapodului. In cazul in care pielea prezinta o grosime mai mare dacat cea necesara, aceasta 
va fi egalizata. Marginile libere ale pieselor din piele trebuie sa fie vopsite in cazul in care 
aceasta prezinta in sectiune o alta culoare decat cea a fetei. 
3.2  Staiful, carambii din piele si caputa (doar pana in zona rezervei de tras) sunt subtiate-
pe fata-pe o latime de 3-4mm (subtiere necesara procesului de injectare). 
3.3  Carambii sunt subtiati, pe partea carnoasa, pe o latime de 8-10mm si o grosime finita de 
pana la 60% din grosimea totala a pielii,pentru evitarea ingrosarilor in zonele de suprapunere 
cu staiful si caputa. Piesele capsa sunt subtiate pe o latime de 8-10mm si o grosime finita de 
pana la 30-40% din grosimea pielii in zona de suprapunere caputa-piese capsa. 
3.4  Gulerasul este subtiat la partea superioara pe o latime de 4-5mm si o grosime finita de 
pana la 30-40%. 
3.5  Caputa, in zona rezervei de tras, pe partea carnoasa, va fi subtiata pe o latime de 15-20 
mm si o grosime finita de pana la 60% din grosimea totala a pielii. 
3.6  Staiful rigid,confectionat dintr-un material termoadeziv, si este subtiat pe o latime de 8-10 
mm pe tot conturul sau. 



3.7  Bombeul este confectionat din material termoadeziv. Acesta va fi subtiat doar la partea 
inferioara pe o latime de 8-10 mm. Acesta este aplicat pe caputa. 
 3.8  Carambii din material textil sunt cusuti zig-zag in zona posterioara. Pe acestia se cos 
carambii din piele cu doua randuri de cusaturi. 
3.9  Antishock-ul este matlasat cu burete de 8mm si intarit cu un material sintetic autoadeziv. 
Pe ansamblul astfel format vor fi cusute doua randuri de cusaturi, apoi acesta este cusut de 
staif cu un  rand de cusatura. 
3.10 Gulerasul se coase pe carambii din material textil cu doua randuri de cusaturi, apoi se 
coase staiful pe acest semifabricat tot prin doua randuri de cusaturi. Urmeaza asamblarea prin 
coasere cu doua randuri de cusaturi a pieselor capsa cu gulerasul si carambii. Staiful rigid este 
cusut, la partea inferioara, de partea interioara a zonei staifului. 
3.11 Captuselile  tip Gore-tex se cos zig-zag si se termolipesc. Acestea se cos la partea 
superioara de captuseala gulerasului si captuseala superioara a limbii (cusut intors). 
3.12 Ornamentele burdufului se cos pe acesta printr-o cusatura simpla, apoi acesta se va 
coase la partea superioara de captuseli. Pe marginea burdufului este  cusuta o margine a 
dublurei de capsa printr-o cusatura simpla. Cealalta margine a dublurei de capsa este cusuta 
de partea anterioara a piesei capsa prin doua randuri de cusaturi. Apoi caputa este cusuta pe 
semifabricatul astfel obtinut prin doua randuri de cusaturi. Inainte de a fi trimis catre atelierul 
TTF, semifabricatului i se ataseaza, prin cusatura strobel, brantul. 
 3.13 Fetele sunt trase pe calapod in zona varfului prin lipire. Apoi are loc scamosarea 
semifabricatului in zona rezervei trase. Pentru eliminarea defectelor de suprafata si de 
intindere a pielii fetei trase pe calapod se aplica un tratament termic de detensionare in cuptor 
termic termostabilizator cu termorizare de timp si cu sistem de inaintare pe banda rulanta. 
Pentru asigurarea formei spatiale corecte a semifabricatului, acesta este supus unui tratament 
de termostabilizare la rece. 
IV.CONDITII DE RECEPTIE 
 Receptia calitativa a loturilor de bocanci pentru interventie se face de catre 
reprezentantii unitatilor beneficiare la sediul furnizorului care se obliga sa asigure conditii 
optime pentru efectuarea acestei operatiuni. In cazuri deosebite receptia poate fi facuta de 
catre reprezentantul confectionerului sau se livreaza prin autoreceptie, care isi asuma intreaga 
responsabilitate asupra calitatii materiei prime.Orice livrare va fi insotita de certificate de 
calitate, buletin de analiza sau certificate de conformitate cu rezultatele determinarilor de 
laborator, conform tabelului mai jos pentru fiecare lot livrat. 
Tabel cu parametrii fizico-mecanici 

 
Nr. 
crt. 

 
Caracteristicã 

Condiţii de admisibilitate Metodã de 
verificare Valoare admisibilã Specificaţie 

respectatã 
 
1 

 
Înãlţime 
carâmb şi 
lărgime 

Înãlţime carâmbi: min. 128 mm   
pentru grupa de mărimi: (35..47) 
puncte franceze -  Sortiment: B 
Lărgime: 10 

4.2/EN ISO 
20347: 2004 

figura 3 din EN 
ISO 
20347:2004. 
EN ISO 
20344:2004, 
6.2,  tabelul 4.  

2. Încălţăminte întreagă 

2.1 Construcţia 
tălpii 

Branţul nu poate fi scos fără 
distrugerea încălţămintei 

5.3.1.1/EN 
ISO 20347: 
2004 

Inspecţie 
vizuală 

2.3 Forţa de 
aderenta faţă/ 
talpă 
exterioară  

Forţa de aderenţă ansamblu 
superior/ talpă exterioară:   min. 
6,7 N/mm 

5.3.1.2/EN 
ISO 20347: 
2004 

5.2/ EN ISO 
20344:2004;  
5.1 fig..9c/EN 
ISO 20344 



2.4 Forţa la 
rupere a 
îmbinărilor 

Forţã minimã de sfâşiere: 468 N  EN ISO 13935-
2:2002 

3 Ansamblu superior 

3.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

a) Piei  bovine impermeabilizate     
Forţã minimã de sfâşiere: 179 N 
 
b) Ţesătura Cordura 
impermeabilă la apă şi la aer   
Forţã minimã de sfâşiere: 264 N 

5.4.3/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 3377-2 
pentru piele  EN 
ISO 4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil) 

3.2 Permeabilitate 
şi coeficient la 
vapori de apã 

a) Piei  bovine impermeabilizate   
-Permeabilitate la vapori de apã: 
peste 2,4mg/cm2.h 
-Coeficient de vapori de 
apã:peste 22,5mg/cm2  

5.4.6/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.6 şi 6.8/ EN 
ISO 
20344:2004 

3.3 Valoare pH  a) Piei  bovine impermeabilizate  
- valoarea pH a pielii ansamblului 
superior nu trebuie să fie mai 
mică de 3,2, iar dacă valoarea 
pH este mai mică de 4, indicele 
de diferenţă trebuie să fie mai 
mic de 0,7.  

5.4.7/ EN 
ISO 20347: 
2004 

6.9/EN ISO 
20344:2004,  

4 Cãptuşeli căpută şi carâmbi  

4.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Tricot şi membrană 
imperrespirabilă   
Forţã minimã de sfâşiere: 42 N 

5.5.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 
4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil) 

4.2 Rezistenţă la 
abraziune 
  

Tricot şi membrană 
imperrespirabilă   
Nu trebuie să se formeze nici o 
gaură înainte  de:   
- 25 600 cicluri în mediu uscat; 

- 12 800 cicluri în mediu 
umed. 
 apã şi coeficient   

5.5.2/EN ISO 
20347: 2004 

6.12/EN ISO 
20344 

5 Cãptuşeli 
guler  

   

5.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
 
Forţã minimã de sfâşiere: 30 N 

5.5.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 3377-2 
pentru piele) 



5.2 Permeabilitat
e la vapori de 
apă şi 
coeficient   
 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
 
Permeabilitatea  la vapori de apă 
nu trebuie să fie mai mică 0,8 
mg/(cm2 . h)  
Coeficientul  de vapori de apă nu 
trebuie să fie mai mic de 15 
mg/cm2. 

5.5.3/EN ISO 
20347 

6.6 şi 6.8/EN 
ISO 
20344:2004,  

5.3 Valoare pH   Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra  
- valoarea pH a pielii ansamblului 
superior nu trebuie să fie mai 
mică de 3,2, iar dacă valoarea 
pH este mai mică de 4, indicele 
de diferenţă trebuie să fie mai 
mic de 0,7.  

5.5.4/ EN ISO 
20347: 2004 

6.9/EN ISO 
20344:2004,  

5.4 Conţinut de Cr 
VI 

Piele de viţel cu faţa naturală 
netedă– culoare neagra 
Nu trebuie să fie detectat crom 
VI.   

5.5.5/ EN ISO 
20347: 2004 

6.11/EN ISO 
20344:2004 

6 Burduf     

6.1 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Ţesătura Cordura 
impermeabilă la apă şi la aer – 
culoare bej  
 
Forţã minimã de sfâşiere: 18 N 

5.6.1/EN ISO 
20347: 2004 

 6.3/ EN ISO 
20344:2004  
(EN ISO 
4674:2003 
metoda B 
pentru suport 
textil acoperit şi 
textil)) 

7 Branţ    

7.1 Opţiune Opţiune 4: Branţul este prezent; 
acoperiş  de branţ complet,  
detaşabil permeabil 

5.1/ EN ISO 
20347: 2004 

Examinare 

7.2 Grosime -Branţ: peste  2,5 mm 
- Acoperiş de branţ: Tricot  
caşerat pe material spongios  

5.7.1/EN ISO 
20347: 2004 

7.1/ EN ISO 
20344:2004 

7.3 Absorbţie/ 
desorbţie de 
apã 

-Branţ : 
Absorbţia de apă nu trebuie să 
fie mai mică de 70 mg/cm2 şi 
desorbţia de apă nu trebuie să fie 
mai mică de 80 % din apa 
absorbită.  

5.7.3/EN ISO 
20347: 2004 

7.2/ EN ISO 
20344:2004 

7.4 Rezistenţã la 
abraziune 
pentru branţ 

-Branţ : 
Nu trebuie sã existe nici o 
suprafaţã ruptã înainte de 400 
cicluri 

5.7.4.1/EN 
ISO 20347: 
2004 

7.3/ EN ISO 
20344:2004 



7.5 Rezistenţă la 
abraziune 
  

- Acoperiş de branţ: Tricot  
caşerat pe material spongios   
Nu trebuie să se formeze nici o 
gaură înainte  de:   
- 25 600 cicluri în mediu uscat; 

- 12 800 cicluri în mediu 
umed. 

5.7.4.2/EN 
ISO 20347: 
2004 

6.12/EN ISO 
20344 

8 Talpã exterioarã  CAUCIUC   

8.1 Suprafaţã cu 
crampoane 
-anterior 
-toc 

Suprafaţã minimã: 
 
-anterior: 0,47 L 
-toc: 0,30 L 

6.4.1/EN ISO 
20347: 2004 

6.4.1/ EN ISO 
20344:2004 -
Figura 5-
mãsurare 

8.2 Grosime talpă 
cu 
crampoane  

Grosime talpă multistatificată: d1:  
minim 4 mm.   

6.4.2/EN ISO 
20347: 2004 

8.1/EN ISO 
20344:2004,  

8.3 Înălţime 
crampoane   

-Înălţimea cramponului, d2:  
minim 2,5 mm.   

6.4.1/EN ISO 
20347: 2004 

8.1/EN ISO 
20344:2004,  

8.4 Rezistenţã la 
sfâşiere 

Rezistenţã la sfâşiere: peste 10,4 
kN/m 

5.8.2/EN ISO 
20347: 2004 

8.2/ EN ISO 
20344:2004 
(ISO 34-1:1994) 

8.5 Rezistenţã la 
abraziune 

Volum relativ pierdut: sub 
106mm3  -pentru materiale cu 
densitate peste 0,9g/ml 

5.8.3/EN ISO 
20347: 2004 
 

8.3/ EN ISO 
20344:2004 
(metoda A din 
ISO 4649:2002, 
forţã de 
apãsare 10N) 

8.6 Rezistenţă la 
flexiune 

Mărirea  fisurii nu trebuie să fie 
mai mare de 2 mm înainte de 30 
000 cicluri de flexiune.  

5.8.4/EN ISO 
20347: 2004 

8.4/ EN ISO 
20344:2004 

8.7 Hidroliză  După 150 000 cicluri de flexiune 
să nu se observe fisuri şi 
crăpături.  

5.8.5/EN ISO 
20347: 2004 

8.4/ EN ISO 
20344:2004 

9 Rezistenţă 
electrică - 
încălţăminte 
antistatică 

Rezistenţa electrică după 
condiţionare în atmosferă umedă 
şi uscată:  
min. 100 kΩ şi  max. 1000 MΩ 
 

Marcare:  “O1” 

6.2.2.2/EN 
ISO 20347 
 
 
Tabel 13/EN 
ISO 20347 

5.10 cu 
condiţionare 
5.10.3 a) şi b) / 
EN ISO 20344 

10 Capacitate de 
absorbţie de 
energie în toc 

Absorbţie de energie în toc: 
minim 34J 
Marcaj specific: O1 

6.2.4/EN ISO 
20347 
Tabel 13/EN 
ISO 20347 

5.14/ EN ISO 
20344 

11 Rezistenţã la 
hidrocarburi 

Creşterea de volum: ≤ 1%. 
Materialul nu trebuie să se 
contracte. Variaţia durităţii nu 
trebuie să fie mai mare de 2 
grade Shore  

Marcaj specific: FO 

5.8.7/EN ISO 
20345 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

8.6/EN ISO 
20344 



12 Rezistenţă la 
alunecare 

Rezistenţă la alunecare pe 
podele  din plăci ceramice cu 
SLS şi oţel  cu glicerină trebuie 
să îndeplinească cerinţele din 
tabelul A.3 
 
Tabel A.3 –Cerinţe pentru 
încălţămintea  rezistentă la 
alunecare pe podele din plăci 
ceramice cu SLS şi oţel cu 
glicerină 

Condiţii de 
încercare din ISO 
20344/A1:2007, 
cap. A.1 

Coeficient 
de frecare 

Condiţia A 
(alunecare toc 
spre înainte) 

≥  0,54 

Condiţia B 
(alunecare talpă 
spre înainte) 

≥  0,85 

Condiţia C 
(alunecare toc 
spre înainte) 

≥  0,20 

Condiţia D 
(alunecare talpă 
spre înainte) 

≥  0,54 

Tabel 2, Notă: Pentru 
încălţămintea rezistentă la 
alunecare pe podele din plăci 
ceramice cu SLS şi oţel cu 
glicerină: simbol de marcare 
„SRC” 

A.4/ Anexa A 
din EN 
20347:2004/
A1    

EN ISO 
13287:2007 

13 
 

Rezistenţă la 
perforaţie 

Forţa de perforare: minim 1 360 
N. 
 
Marcaj specific: P 

6.2.1/EN ISO 
20347 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

5.8.2/ EN ISO 
20344 

14 Rezistenţa la 
apă  

Suprafaţa totală de penetrare 
după parcurgerea a 100 lungimi 
de bazin nu trebuie să 
depăşească  3 cm2   
 
Marcaj specific: WR 

6.2.5/EN ISO 
20347 
 
 
Tabel 12/EN 
ISO 20347 

5.15.1/ EN ISO 
20344 

 
 
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a efectua verificari privind calitatea materiilor prime si 
auxiliare folosite, a respectarilor procedurilor pe fluxul de fabricatie, cat si inspectii finale la 
produsele ce se/sau au fost livrate unitatii contractante, urmand a se lua masurile 
corespunzatoare in cazul constatarii de neconformitati. 
 
 



V.MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT 
 
a ) Marcarea bocancilor se va face cu tus si va cuprinde la partea superioara a carambilor in 
interior urmatoarele detalii: 

 - denumirea societatii producatoare 
 - an fabricatie/luna 
 - semnul de control 
 - marimea 

*exemplu : x – 2001/1 – C.T.C. - 28 
b ) Ambalarea – bocancii imperecheati corespunzator se impacheteaza in hartie si se 
ambaleaza in cutii de carton.Pe fiecare cutie se lipeste o eticheta cu urmatoarele mentiuni: 
        - denumirea furnizorului 
        - denumirea produsului 
        - marimea 
        - semnul de control 
        - an fabricatie/luna 
        - perioada de garantie 
In fiecare cutie se introduce o instructiune pentru intretinerea bocancilor 
c) Depozitarea se face in incaperi curate, cu umiditate scazuta si la distanta de orice sursa de 
caldura. Bocancii se pot aseza in stive de max.10 perechi suprapuse 
d) Transportul se face cu mijloace de transport curate si acoperite. 
e)  Garanţie Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. 
Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.  

 

 

17. COSTUM INTERVENTIE IARNA 
 
I.GENERALITATI  
Loturile de costume se vor confecţiona pe 4 talii (0- III) si 14 mărimi (40-70)  
Costumul este compus din Bluza si Pantalon din tesaturade culoare neagra, dublat in totalitate 
cu material netesut termoizolant bevatex.  
Încadrarea pe talii si grosimi se va face în funcţie de înălţimea corpului măsurată din creştetul 
capului până la tocul încălţămintei, exprimată ca măsură întreagă. Încadrarea pe grosimi se 
face prin măsurarea circumferinţei pieptului peste cămaşă şi se exprimă ca jumătate din 
valoarea întreagă.  
 Corespondenţa dintre talie şi înălţimea corpului este următoarea :  
  Talia 0 se încadrează de la 175 – 179 cm   
  Talia I se încadrează de la 170 – 174 
cm     Talia II se încadrează de la 165 – 169 
m  
  Talia III se încadreaza de la 160 – 164 cm  

 

II. TABEL CU MATERIALE FOLOSITE  

Nr. 

Crt  

Denumirea materialului  Doc. Teh.  Utilizare  

0.  1.  2.  3.  

1.  Tesatura  Tercot 

 hidrofobizat culoare 

neagra  

 Material fond Bluza si Pantalon  

2.  Insertie nechimizata   Intaritura guler, fenta, capace 



buzunar  

3.  Fermoar plastic spiralat fix   Slit pantalon  

4.  Ata de cusut la culoare Nm 

80/3  

 Pentru asamblare, tighelit, 

surfilat  

5.  Fermoar   din   plastic   

spiralat, detasabil la culoare  

 Incheiat bluza  

6.  Nasturi Ø 15 cu 4 gauri   Inchidere pantalon  

7.  Velcro lat 20mm   Inchidere  clape 

 buzunar,terminatie 

maneci  

8.  Material netesut 

termoizolant bevatex 

100g/m²  

 Matlasat captuseala bluza si 

pantalon  

 

III. CARACTERISTICI TEHNICE  principale ale materiilor prime şi auxiliare utilizate   

Material tercot de culoare neagră, cu compozițe fibroasă 33 % bumbac, 67 % poliester, masa 
244 ±12 g / mp; desimea (fire / 10 cmp ) de  460±20 în urzeală şi de 220±10 în bătătură; 
sarcina de rupere (Kgf min.): 154 în urzeală şi 68  în bătătură.  
Modificări dimensionale: ± 2%  
Rezistența vopsirilor la transpirație acida/alcalină: 4-5, la lumină: 4-5, la frecare uscata: 4-5, 
spalare 40°C: 4-5. Ţesătura trebuie să aibă aspect neted curat, culoare uniformă, cu tuşeu 
plăcut, moale, iar nuanţa se va încadra în + 1 ton pe scara de culoare. 

 

NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele utilizate în procesul de fabricaţie au 
calitatea impusă în prezenta specificaţie tehnică şi că nu au efecte nocive asupra organismului 
uman.  

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie vor fi însoţite de 
declaraţie de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator specializat, 
pentru materiile prime  folosite la confecţionarea acestora.  

 Prezentarea unor valori care nu se incadreaza in limitele impuse, implica respingerea 
ofertei ca neconforma.  

 
IV. CONFECŢIONAREA 
Bluza  
Bluza se va compune din:  piepţi, spate, mâneci şi guler. Bluza se va purta închisă cu fermoar 
gât, sublaist cu  3 velcro, introdusă în pantaloni.  
Piepţii vor fi prevăzuţi la partea superioară cu două buzunare cu clapetă cu velcro aplicate 
oblic. Se croiesc dintr-o bucată fiecare, iar la partea superioară, pe linia bustului, se aplică 
oblic câte un buzunar de 16.5/14.5 cm cu clapetă cu velcro. Buzunarele vor avea fixate la 
partea superioară câte o clapă de 3,5 cm cu colţuri drepte (întărită cu inserţie chimizată) ce se 
asigură la capete cu velcro.  
Pieptul drept este prevăzut cu fermoar si 3 velcro de 2 cm pe sublaist la distanţa de 13,5 cm.  
Sublaistul are lăţimea de 4 cm şi este îndoit si întarit prin cusătură.   
Bizeţii vor fi croiţi din material fond, întariti cu inserţie chimizată si asiguraţi cu tighel de maşină 
pe faţă, la distanţa de 5 cm de cant. Lăţimea bizeţilor măsurată pe mijloc va fi de 7 cm.  
Spatele va fi croit dintr-o bucată  cu pliuri pentru lejeritate dreapta si stanga la 4 cm de 
mânecă, cu adâncime de 4 cm.  



Pe spate la nivelul omoplaţilor se va imprima, prin grija furnizorului, POLIŢIA LOCALA , pe 
două rânduri drepte cu înălţimea literelor de 4,7 cm pentru rândul de sus şi 4,3 cm  pentru 
rândul de jos, cu vopsea rezistentă de culoare albă.  
Mânecile se vor croi din două bucăţi, iar la terminaţie sunt prevăzute cu mansetă reglabilă cu 
clapă de 5,5 cm lungime, având lătimea de 4,5 cm cu sistem de prindere pe bază de velcro 
prin cusătură pe partea exterioară a mânecii .   
Pe linia cotului, la 24 cm distanţa de cusătură de îmbinare a mânecii, se vor aplica bazoane de 
formă dreptughiulară, având dimensiunile: 22,45 lungime si 21 laţime. La o distanta de 6,5 cm 
de cusătura de îmbinare vor fi prevăzute buzunare de 18,5 cm lungime si 13,5 lăţime cu burduf 
şi clapetă de 6,5 cm lăţime.  
Pe mâneca stângă va fi prevazut un buzunar la 16 cm de la manseta pentru pix cu 3 
compartimente cu lăţime de 8,5 si lungime de 14 cm.   
Pe mâneca stanga, la 3-4 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul avand forma ovala.  
Gulerul se va aplica separat, la baza gâtului si va fi prevazut cu clapă de 9 cm lungime si 5 cm  
lăţime cu închidere pe velcro. Clapeta si gulerul vor avea si la exterior velcro dublat pentru a 
permite închiderea sau plierea acestuia. Bluza va avea tighelite următoarele părti componente: 
piepţii pe cant, clapele şi manşetele.  
Pe linia de montare a mânecii se va executa un tighel la 1 cm.  
Bluza este prevazuta cu epoleti din material fond, fixati la un capat in cusatura de imbinare 
maneca- umar. Produsul finit se va livra impreună cu ecusonul de pe mâneca stangă.  

 

Pantalonul  

Pantalonul va fi prevăzut cu şliţ în faţă cu fermoar. Şliţul la terminaţie, se întăreşte cu cheiţă.   
Feţele de pantaloni vor fi prevăzute cu două buzunare cu intrare oblică cu pungă, executate în 
cusăturile laterale, întărite cu cheiţe la capete (pungile de buzunar vor fi executate din pânză 
rufărie) şi alte  două buzunare cu burduf, aplicate  pe cusăturile  laterale.  Buzunarele laterale 
vor fi  prevazute cu clape dublate cu material fond, cu laţimea de 5,5 cm si întărite cu inserţie 
chimizată. Clapele se vor asigura de buzunar cu bandă velcro.  
Dimensiunile buzunarelor inclusiv clapa vor fi de 15 cm lungime şi 9 cm lăţime. Lăţimea 
burdufului va fi de 2,5 cm.  
La nivelul genunchilor, pantalonul va avea câte un bazon prins în cusăturile laterale, care va fi 
matlasat pe material fond. Lungimea bazonului de la genunchi va fi de 20-22 cm. La partea din 
spate a pantalonului se vor executa două buzunare stil pungă prevăzute cu clapeta ce se 
închid cu doi nasturi la o distanţă de 6cm între ei.   
  Betelia va avea lăţimea de 5 cm pe care se vor fixa 7 găici cu lăţimea de 1 cm pentru 
centură, dispuse astfel: două la feţele de pantalon, două la cusăturile laterale, două lângă 
pensele de pe spate şi una la mijlocul spatelui. Gaicile vor fi executate din material fond.  
  Betelia se dublează cu material fond şi se întăreşte cu inserţie chimizată, iar în faţă se 
încheie cu un nasture. Butoniera de la betelie va fi executată pe partea stângă, iar nasturele va 
fi fixat pe interiorul beteliei din partea dreaptă.  
 La terminaţie, pantalonul va fi ajustat cu un şiret ce este introdus în interiorul tivului (canal 
2,5cm) iar pe interior, la o distanta de 16 cm faţă de terminaţie, se va aplica un burduf din 
material fond având lungimea de 22 cm.  Pantalonul va avea pe interior toate cusaturile 
surfilate. Găicile şi cusăturile de pe interiorul pantalonului se vor executa cu tighel de 0,2 cm, 
iar betelia, cusăturile de pe cant, capacele, buzunarele şi cusătura de mijloc a spatelui vor 
avea două tighele, primul la 0,2 cm, iar al doilea la 0,6 cm de primul.  
Gulerul şi clapele de buzunare se vor croi pe lăţimea firelor de ţesătură, iar restul pieselor din 
care se confecţionează costumul se vor croi pe lungimea firelor de ţesatură.                                      

 

V. CONDITII DE RECEPTIE  

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la 
sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei 



operaţiuni  În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care 
furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.   
Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii 
finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile 
corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.   Receptia se executa pe baza 
prezentei specificatii tehnice si a modelului omologat.  

 

VI. MARCARE SI AMBALARE  

Marcarea se face printr-o ericheta textila imprimata cu tus rezistent la frecare si spalare, pe 
care sunt scrise urmatoarele:  
 -denumirea produsului  
 -compozitia fibroasa  
 -instructiuni de intretinere si curatare conform SR EN 23758/96  
 -anul de fabricatie  
 -talia, grosimea si semnul de control.  
Ambalarea se face in pungi de polietilena, cate cinci bucati, toate de aceeasi talie si grosime.  

 

VII.DEPOZITARE SI TRANSPORT  
La depozitarea produselor este necesar sa fie respectate urmatoarele conditii:  
 -magazia de produse finite trebuie sa fie curata, aerisita, 
uscata;  -magazia sa fie ferita de actiunea rozatoarelor sau a 
razelor solare.  
Transportul produselor se efectueaza cu mijloace de transport curate, acoperite, luandu-se 
masurile necesare pentru evitarea deteriorarii sau degradarii.   

 

18. EMBLEMA COIFURA 
 
I. GENERALITATI  
 1.1. Emblema este de forma ovala,  se realizează prin brodare, pe material textil  de culoare 
bleu, dublată cu inserţie termoadezivă. Marginile sunt bordurate cu un contur în nuanţa 
materialului fond,  realizat cu aţă de brodat.  
1.2  Emblema este formată din următoarele elemente brodate:   

- un rând de frunze de stejar, sub formă de cunună, pentru politistii locali;   

- doua randuri de frunze de stejar, sub forma de cununa, alaturate, care se unesc la 
partea inferioară, pentru sefii de servicii si birouri;  

- trei rânduri de frunze de stejar, sub formă de cunună, alăturate, care se unesc la 
partea inferioară, pentru seful politiei locale si adjunctul sefului;  

În spaţiul interior dintre   frunzele de  stejar, este brodată acvila cruciată, cu capul spre 
dreapta, având în cioc crucea, iar în ghiara dreaptă sabia şi în cea stângă o ramură de măslin.  
După executarea operaţiunilor specifice de brodare materialul este întărit cu  inserţie 
termoadezivă cu aderenţă prin puncte de adezivare.  
Pe pieptul acvilei se aplică un scut din metal ambutisat (grosimea 0,4 - 0,5 mm) de culoare 
galbenă, având imprimate cele cinci cartiere specifice stemei României, acoperite prin vopsire 
în  cromatica specifică stemei. Fixarea scutului se realizează cu ajutorul unei agrafe.  
In partea superioara se afla brodata cu fir argintiu inscriptia ROMANIA , iar in partea inferioara 
inscriptia  POLITIA LOCALA.  
1.3  Emblema se aplica pe articolele de coifura din compunerea uniformei Politiei Locale.  
  

 



II.TABEL DE DIMENSIUNI ( EMBLEMĂ)  

Nr. 

crt.  

Indicaţii dimensionale  Valoarea ( 

mm)  

Tol. 

+  

1.  Înălţimea totală a emblemei  50  2  

2.  Lăţimea totală a emblemei:      

 pentru politisti  

pentru seful politiei locale  

40  

60  

2  

3.  Înălţimea acvilei  30  1  

4.  Lăţimea acvilei cu penaj  25  1  

5.  Lăţimea scutului metalic  12  1  

6.  Înălţimea totală a scutului metalic  15  1  

7.  Lăţimea marginilor conturului din material textil   3  -  

    

III. MATERII PRIME SI AUXILIARE  

3.1 Se cofectioneaza din material textil pe fond bleumarin.  

3.2 Suportul textil este dublat  pentru mentinerea formei cu intaritura termoadeziva 100% PES, 
masa circa 60 g/mp.  

3.3 Marginile emblemei sunt brodate cu ata speciala de brodat  din poliester No 40 , finete 120 
den.  

3.4 Acvila si frunzele de stejar se brodeaza cu fir metalizat de culoare argintiu.  

3.5 Insciptiile de pe emblema se brodeaza cu fir special de brodat metalizat de culoare 
argintie.  

  

 NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduse în 
procesul de fabricaţie, au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice şi că nu 
au efecte nocive asupra organismului uman.   
  
IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE - Recepţia calitativă  

 Recepţia calitativă se face de către reprezentanţi ai unităţii beneficiare la sediul furnizorului 
care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri 
deosebite recepţia poate fi făcută de beneficiar la locul de depozitare.  
 Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a 
buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.  
 Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi 
auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor 
tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii 
finale la produsele ce se/sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile 
corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.    Livrarea va fi însoţită de declaraţie 
de conformitate, emisă de confecţioner.  
  

V. GARANŢII, MARCARE, AMBALARE ŞI ÎNTREŢINERE  

5.1 Produsul gata confecţionat are termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare 
normală. Termenul de garanţie începe de la data distribuirii produsului.  

5.2 Ambalarea se face în pungi, câte 100 buc de aceeaşi tip.  

  

 

 

 



19. EPOLETI  2 TRESE 

 

I. GENERALITĂŢI  

1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de 
calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.  

1.2. Epoleţii cu grad  profesional sunt realizaţi  pe suport textil de culoare neagra, dublat cu 
inserţie din material neţesut termoadeziv.   

Epoletul este bordurat cu un contur de 0,5 cm pe toate laturile, iar în interior sunt brodate 
stelele tip octogon, trese in forma de V sau epolet fara tresa corespunzătoare gradului.  
Epoletul se fixează pe sacou printr-o bridă din tercot dublata cu insertie termoadeziva.   
1.3. Elementele brodate se realizează cu fir special pentru brodat, metalizat, filamentat 
continuu,  de culoare alb argintiu.   

Elementele de broderie vor fi executate plin, în relief (plan bidimensional) şi vor fi curăţate de 
capete de aţă sau rupturi.  
După executarea operaţiunilor specifice de brodare materialul este dublat (întărit) cu o inserţie 
termoadezivă, cu aderenţă uniformă, realizată  prin puncte de adezivare.  
1.4. Epoleţii sunt confecţionaţi în formă dreptunghiulară, pe faţa cărora se brodează  
însemnul de grad specific, după cum urmează:  

- trei stele tip octogon cu latimea de 25 mm pentru seful politiei locale.  

- trei trese in forma de V cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet cu o 
distanta intre ele de 3 mm pentru seful de birou sau compartiment.  

- două  trese in forma de V cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet cu o 
distanta intre ele de 3 mm pentru functionarul public superior.  

1.5. Epoleţii se poartă la sacourile din compunerea uniformei de reprezentare.  

1.6. Epoleţii cu grad profesional se confecţionează perechi.   

  Epoletii se confectioneaza in doua marimi (M1, M2)  
1.7. Epoleţii cu grad profesional gata confecţionaţi trebuie să corespundă prevederilor  

prezentei specificaţii tehnice.  

  

Nr. 

Crt. 

Indicaţii dimensionale V A L O R I 

M1          M2 

Tol.+ 

1.  Lungimea totală a epoletului   13;                 14;      0,2  

2.  Lăţimea epoletului  5  0,2  

3.  Grosimea conturului exterior  0,5  0,1  

4.  

  

Diametrul stelelor cu contur   

Latimea treselor in forma de V  

2,5  0,1  

0,5  0,1  

 

II.CONFECŢIONAREA  

2.1. Suportul textil se croieşte dintr-o singură bucată cu lungimea pe direcţia urzelii şi se  
termocolează cu întăritura termoadezivă, în două etape:   
     - în prima etapă se termocolează suportul textil cu un singur strat de întăritură 
termoadezivă, pentru a se obţine forma uşor rigidă a epoletului şi astfel materialul este pregătit 
pentru operaţiunea de bordurare şi brodare;  - în a doua etapă după executarea broderiei, se 
aplică 3 straturi de întăritură termoadezivă cu puncte de adezivare, pentru a se obţine forma 
rigidă a epoletului;  
2.2. Executarea broderiilor se face cu fir metalic special pentru brodat, bine tensionată, pentru a 

se evita apariţia neregularităţilor de înălţime a reliefului broderiei.  



2.3. Înainte de începerea operaţiunii de brodare se stabileşte axa de simetrie a materialului, 
pentru a se delimita conturul, pe trei laturi al epoletului.  

Bordurarea conturului se face pe cele două laturi de lungime şi pe latura de lăţime dinspre 
interior, realizându-se prin broderie plină, fără spaţii lipsă. În interiorul conturului se brodează 
stelele prin brodare plină astfel având conturul bine definit.   
2.4. Brida din tercot a epoletului cu lăţimea de 2,5 cm + 0,1 cm este dublată cu întăritură 

termoadezivă şi se  fixează pe dosul epoletului printr-un tighel.  

2.5. Stelele, tresele in forma de V şi conturul bordurat nu trebuie să prezinte capete sau scăpări 
de fir.   

NOTĂ: Mostrele de produse prezentate la procedurile de achiziţie, care nu respectă modul de 
confecţionare prezentat mai sus, nu vor fi acceptate ceea ce va  conduce la respingerea 
ofertei ca neconformă.  
  

III.CONDIŢII DE RECEPŢIE  

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la 
sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei 
operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care 
furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.  
Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a 
buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.  
 

IV.GARANŢII, AMBALARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT  

Produsele gata confecţionate au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. 
Termenul de garanţie începe de la data distribuirii produsului către utilizator.r elibera c   
4.1. Epoleţii cu grad profesional se livrează în pungi polietilenă, câte 5 perechi legate cu 
sfoară iar pe fiecare pungă se aplică o etichetă autocolantă  pe care se înscrie: mărimea şi 
anul fabricaţiei.  

4.2. Ambalarea: 100 de pungi cu câte 5 perechi de epoleţi se ambalează în cutie de carton 
care va avea lipită o eticheta ce va avea înscrise următoarele date: denumirea furnizorului, 
denumirea produsului număr perechi/bucăţi, numărul specificaţiei tehnice, anul de fabricaţie şi 
ştampila de aviz  CTC.  

4.3. Depozitarea produselor la furnizor se va face respectând următoarele reguli: magazia 
de produse finite să fie curăţată, aerisită şi cu pereţii uscaţi, pachetele trebuie aşezate pe 
rafturi, ferite de acţiunea razelor solare, în magaziile de depozitare trebuie împrăştiate 
insecticide şi luate măsuri pentru distrugerea rozătoarelor.  

4.4. Transportul produselor până la depozitul unităţii contractante se face cu mijloacele de 
transport ale furnizorului, curate şi acoperite, luându-se măsurile necesare pentru a nu suferi 
degradări.  

 

 

20. ECUSON PENTRU MANECA 
 
 I. GENERALITĂŢI 
1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, culorile şi condiţiile tehnice 
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat. 
 1.2. Ecusonul se aplică pe mâneca stângă a articolelor de echipament pentru efectivele de 
poliţişti locali şi are forma unui scut dreptunghiular pe fond bleumarin bordurad cu un 
dreptunghi de culoare galbena si un dreptunghi de culoare neagra. 

                 In partea superioara, este tesut cu aţă albă inscripţia POLIŢIA LOCALA 
PLOIESTI, iar in partea inferioara este tesut cu ata alba inscriptia ROMANIA. Campul 



interior are in centru un scut de forma dreptunghiulara cu fond bleumarin avand tesuta cu 
ata galbena stema ROMANIEI. Acest scut este incadrat cu 1 rand de lauri brodati cu fir 
auriu si alb.  

1.3. Ecusonul este realizat pe un suport textil,din fibre poliesterice dublat cu o inserţie 
termoadezivă care formează suportul emblemei. 

Emblema  se realizează cu fir de tesut din PES, fir filamentat continuu.  
1.4.Toate elementele emblemei vor fi executate plin, în aşa fel încât acestea să fie identice 
cu desenul. Delimitarea între element va fi vizibilă şi marcată prin contururi clare de separare. 
Toate elementele tesute vor fi curăţate de capete de aţă sau rupturi, marginile fiind drepte şi 
curate.  
1.5. În situaţia în care aceste însemne distinctive specifice se aplică prin grija 
furnizorului pe articolele de îmbrăcăminte, emblemele vor fi omologate de specialişti ai 
structurilor de profil. 
1.6. Produsul  gata  confecţionat  trebuie  să  corespundă  prevederile prezentei specificaţii 
tehnice şi cu  modelul omologat. 

 
II. MATERIALE FOLOSITE  
- Fire Pes 110 dtex 
- Fire Pes 76/32 dtex 
- Fire Sintrom Nm 65/3 
- Neţesut Termoadeziv 

    
N O T Ă : Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în fluxul 
tehnologic au caracteristicile tehnice de calitate impuse de prevederile prezentei 
specificaţii tehnice şi nu au efecte nocive asupra organismului. Toate materialele au 
aceleaşi valori pentru reistenţe minime ale vopsirii note 4/5 şi modificări 
dimensionale la spălat +/-2%.  
 

III. TABEL DE DIMENSIUNI 
           

Nr. 
Crt. 

Denumirea elementelor dimensionale Valoare 
m.m.  

Tol. + 

1. Lungimea  totala a ecusonului 100 + 2 

2. Latimea  totala a ecusonului 80 + 2 

3. Lungime scut interior de fond bleumarin 80 + 2 

4. Latime scut interior de fond bleumarin 65 + 2 

5. Latime bordura galbena 4 + 0,2 

6. Latimea  bordura neagra 4 + 0,2 

7. Latime stema 27 + 1 

8. Înălţime stema 40 + 2 

9. Înălţime/latime litere Politia Locala  7/1 + 0,5 

10. Inaltine/latime litere ROMANIA 8/2 + 0,5 

         
 

IV. CONFECŢIONARE 
 
4.1. Bordura scutului exterior se execută din fir de culoare neagra  si bordura interioara de 

culoare neagra, prin împunsături transversale  uniforme. 
4.2. Interiorul scutului  are tesuta stema Romaniei şi frunzele de laur  realizate prin 

împunsături transversale, realizate în cromatica  galben auriu (ghearele si ciocul roşu ) si  
alb  literele  . Elementele tesute vor fi pline, bine conturate. 
 



Procesul Tehnologic: 
- Se ţese pe maşina de ţesut 
- Se pregăteşte eticheta ţesută pentru caserat 
- Se caserează neţesutul cu ecusonul 
- Se decupează după contur prin tehnologia laser şi se sudează marginile 
- Se aplică prin cusatură pe mâneca stângă 
  
V. CONDIŢII DE RECEPŢIE 

 
5.1. Recepţia calitativã a loturilor de ecusoane se face de cãtre reprezentanţi ai unitãţii 
beneficiare, la sediul furnizorului care se obligã sã asigure condiţii optime pentru efectuarea 
acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi fãcutã de cãtre reprezentantul 
confecţionerului sau se livreazã prin autorecepţie, care îşi asumã întreaga responsabilitate 
asupra calitãţii materiei prime. Orice livrare va fi însoţitã de certificat de calitate, buletin de 
analizã sau certificat de conformitate pentru fiecare lot livrat.   

 
 
VI. MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT  

 6.1. Ambalarea – ecusoanele  se vor împacheta câte 50 buc. în pungă de polietilenă legată la 
capăt. În pachete se va prinde o etichetă ce conţine : 
        - denumirea societăţii furnizoare ; 

   - denumirea produsului ; 
   - anul de fabricaţie ; 
   - semnul de control ; 
   - destinaţia produsului 
   - cantitatea. 

6.2. La depozitarea  produsului trebuie respectate următoarele reguli : 
- magazia de produse finite să fie curăţată, aerisită şi cu pereţii uscaţi ; 

          - pachetele trebuie aşezate pe rafturi  sau podiumuri, fiind ferite de acţiunea razelor 
solare; 

- în magaziile de depozitare trebuiesc împrăştiate insecticide şi luate măsuri pentru 
distrugerea rozătoarelor.  

  6.3. Transportul se face cu mijloace de transport  curate şi acoperite, luându-se măsurile 
necesare pentru a nu suferi degradări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nume, Prenume Functia publica Semnatura Data 

ELABORAT Popescu Anca Angela 
Consilier-Compartiment 
Achizitii Publice, Contracte 

  

VIZAT Mocanu Gabriela Isabela 
Sef Serviciu Resurse 
Umane, Juridic, Contracte, 
Proceduri 

  

 


