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CAIET DE SARCINI

Achiziţionarea serviciilor de verificare, întreţinere şi asigurare a
funcţionării sirenelor electrice de alarmare a populaţiei

Serviciile  de  verificare  şi  întreţinere  a  sirenelor  electrice  de  alarmare  sunt  destinate
menţinerii în stare de funcţionare permanentă a acestor echipamente, în conformitate cu prevederile
legislaţiei  din  domeniu  (Legea  nr.481/2004privind  protecţia  civilă;Ordin  M.A.I.  nr.1259/2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă).

Sistemul electric de alarmare a populaţiei din municipiul Cluj-Napoca are în compunere un
număr de 60 de sirene amplasate pe blocuri de locuinţe şi instituţii.

Operaţiile  necesare  menţinerii  sirenelor  în  stare  permanentă  de  funcţionare  sunt
următoarele:

1.Verificarea alimentării cu energie electrică;
2.Verificarea cofretului de acţionare a sirenei;
3.Verificarea stării tehnice a ansamblului sirenei (motor, turbină, pâlnii, plase de protecţie);
4.Verificarea funcţionării sirenei;
5.Remedierea defecţiunilor constatate şi înlocuirea componentelor defecte sau care lipsesc
precum şi vopsirea ansamblului sirenei, unde este cazul 

DESCRIEREA OPERAŢIILOR

1.Verificarea alimentării cu energie electrică

- se efectuează un control vizual  asupra branşamentului electric;
- se verifică starea cofretului de alimentare cu energie electrică (siguranţe, contacte).

2.Verificarea cofretului de acţionare a sirenei

- în  trecere  de  la  cofretul  de  alimentare  spre  cofretul  de  acţionare,  se  verifică  vizual
coloana de legătură, pentru a nu fi deteriorată;

- se verifică vizual starea generală a cofretului de acţionare, la exterior, sigiliile, sistemul
de fixare şi intrările coloanelor;

- dacă totul este în regulă, se deschide cofretul de acţionare;
- se curăţă de praf interiorul cofretului;
- se curăţă eventualele pete de rugină şi se vopsesc sau se ung cu vaselină;
- se  verifică  starea  generală  a  interiorului  cofretului  (conexiuni,  întrerupător,  buton,

elemente de siguranţă, bec);
- se verifică starea garniturii de la capac şi orificiile de intrare a coloanelor;
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- se verifică dacă toate conexiunile de la regletă sunt bine strânse;
- se înlocuiesc conexiunile(firele) deteriorate.

3.Verificarea stării tehnice a ansamblului sirenei (motor,turbină,pâlnii, plase de
protecţie

- se verifică  coloana sirenei, de la cofretul de acţionare până la sirenă;
- se verifică şuruburile de prindere a sirenei;
- se verifică plasa de protecţie (dacă este deteriorată trebuie înlocuită);
- se verifică pâlniile sirenei (dacă sunt ruginite se curăţă şi se vopsesc);
- se verifică rotorul sirenei (să nu fie blocat).

4.Verificarea funcţionării sirenei

Această operaţiune se execută din cofretul de acţionare a sirenei, astfel:
- se aşează  maneta întrerupătorului pachet în poziţia I (în stare de funcţionare);
- se apasă scurt pe butonul de control din cofret, pentru a da un impuls rotorului sirenei(în

nici un caz nu se va repeta imediat această operaţie întrucât motorul ar intra în turaţie,
producând un sunet puternic);

- se ascultă cu atenţie sunetul produs de turbina sirenei, pentru a se constata dacă motorul
sirenei funcţionează;

- se aşează maneta întrerupătorului pachet în poziţia 0 (oprit ).
- se închide şi se sigilează uşa cofretului.

5.Remedierea defecţiunilor constatate şi înlocuirea componentelor defecte sau
care lipsesc precum şi vopsirea ansamblului sirenei

 În situaţia identificării unor defecte la oricare din piesele componente ale echipamentului
sirenei  de alarmare  -  cofret  de alimentare  cu energie  electrică,  cofret  de acţionare  a
sirenei, ansamblul(corpul) sirenei – ca urmare a efectuării operaţiei de verificare, acestea
se  vor  comunica  Biroului  Protecţie  civilă,  securitate  şi  sănătate  în  muncă-P.S.I,  în
vederea achiziţionării pieselor de schimb sau materialelor necesare derulării operaţiilor
de întreţinere.

Valoarea ofertei va fi exprimată în lei.

Şef birou
Gheorghe Remus Mureşan
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