










 

 

      
 
 
   Referitor la solicitarea de clarificare adresată de un operator economic vă comunicăm 
următoarele: 

Întrebări: 

 

1 - La grad de protectie se cere IP 55 - (protectie impotriva jeturilor de apa proiectate din orice 
directie). Deoarece nu poate fi vorba de o astfel de situatie va solicitam sa acceptati gradul de 
protectie IP 54 -  (protectie impotriva apei venita din orice directie, care este echivalentul 
furtunilor). 
2- La alimentare de tip DC sunt doua tipuri de incarcare, incarcare tip CHAdeMO si incarcare 
tip CCS. Pentru tipul de incarcare CHAdeMO este nevoie de cablu?  si daca da, cat este 
lungimea cablului (minima.)? 
3- La alimentare de tip AC statiile pot veni echipate cu conector TIP 2 si cablu sau cu priza de 
TIP2.  Intrebarea noastra este daca se accepta ambele variante , tinand cont de faptul ca 
echiparea cu cablu este mai costisitoare si nu este necesara deoarece toate autovehiculele vin 
in dotare cu un astfel de cablu. 
4- Prin ”Contor electric pentru fiecare punct de consum” ce intelegeti? Fiecare cablu sa fie 
contorizat separat sau toata statia sa aiba un contor care sa masoare fiecare incarcare? 

 

Răspunsuri: 

 

1.IP 55 este protecția generala minima cerută, fiindcă oferă o protecție mai ridicată 
2.La încărcări de tip DC-tipul CHAdeMO să fie echipat cu cablu  -> lungimea minimă 4m 
3.La încărcări de tip AC-Conector+cablu->lungimea minimă 4m 
4. Fiecare cablu să fie contorizat separat  
 



 

 

      
 
 
   Referitor la solicitarea de clarificare adresată de un operator economic vă comunicăm 
următoarele: 

Întrebări: 

 

1, La punctul 4 din Caietul de Sarcini - Descrierea produselor solicitate - Etapa I 
 
Va solicitam sa ne spuneti daca in obligatiile noastre intra si: 
 
- elaborare documentatie tehnica 
 
- elaborare proiect tehnic si detalii de executie, precum si a 
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire 
 
- verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

 
2, Care este numarul de echipamente solicitate? 

 

Răspunsuri: 

 

1. Elaborarea documentației tehnică pentru obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, 
respectiv elaborarea proiectului tehnic și detalii de execuție, precum și verificarea 
acestora, cade în sarcina ofertantului. 

2. Numărul echipamentelor solicitate: 1. 
  
 


