
 
Consiliul Judeţean Harghita                                             
Serviciul Public SALVAMONT Salvaspeo 
al Consiliului Județean Harghita 
210/03.05.2022 
 
 
CAIET DE SARCINI 
 
privind achiziţionarea a 4 tărgi akie de salvare de pe pârtii de schi 
 

1. cod CPV 35112000-2- Echipament de salvare si de urgentă 
 
 Conform prevederilor H.G. nr.77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru 
prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi 
ART. 1 
    Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea permanenţei 
la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului 
ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la 
prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori montani. 
Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita în fiecare iarnă este 
prezent pe pârtiile de schi al judeţului Harghita. Anual pe aceste pârtii de schi sunt mai 
multe sute de accidente. 
Având în vedere că avem  mai mult de treizeci de pârti de schi şi aceste tărgi fiind foarte 
mari nu putem să le ducem de la o pârtie la cealaltă, este necesar să avem  mai multe 
tărgi în fiecare zonă. 
 
În vederea achiziţionării acestei echipamente, se întocmeşte prezentul caiet de sarcini: 
 

- Descriere tehnică: 
- Targa de salvare pe partiile de practicare a sporturilor de iarna 

- Corpul targii trebuie sa fie din aliaj de aluminiu, ranforsat , rezistent la socuri și abraziune 

- Conceputa pentru operatuni de salvare si transport cu 2 salvatori pentru toate tipurile de 

zăpada ( tasată sau ne-tasată) și recomandată, în special, pentru teren cu panta abruptă sau 

acoperit cu gheață și cu dâmburi. 

- Prevăzută cu doua perechi de fisele (4 bucăți - 2 perechi /pentru doi salvatori ), ușor 

detașabile  

- Prevazuta cu sistem de fixare al accidentatului format din minim 4 centuri reglabile cu 

catarame de reglaj a centurilor pentru mobilizarea accidentatului ce pot fi manipulate chiar și 

cu mănușile de schi in mâini. 

- Talpa tărgii trebuie să fie prevăzută cu aripioare speciale pentru a o menține stabilă . 



- Talpa saniei trebuie sa fie ranforsata, iar aripioarele sunt întărite pentru a garanta stabilitate 

in condiții extreme ( gheata). 

- Sistem de frânare cu lant. 

- Capetele tărgii sa fie prevăzute cu sistem de prindere manuala pentru o manipulare mai 

ușoară. 

- Posibilitate de adaptare sistem de cuplaj după snowmobil/ATV  

- Posibilitate de adaptare sistem de protectie vant si zapada aruncata de snowmobil/Atv  

-  Dimensiuni minime : lungime: 2150 mm; lățime: 550 mm; greutate maximă : 25 kg  

- Garanție în regim de folosință intens specific acțiunilor de salvare : 24 luni. 

- Service în garanție și post garanție , precum și verificările periodice. 

 
 

 
Informaţii suplimentare şi persoana de contact: 
- Fekete Örs, tel: 0266 – 207786 

   
 
Miercurea Ciuc, 03.05.2022 
 
 
Şef Serviciu                                                      Inspector de specialitate  
Fekete Örs                                                       Sarossy Botond Kadocsa 
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