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Plan de achizitii al Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor pentru anul 2018
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Aliniat “Furnituri de birou” – cod 200101 – Total anual = 2000 lei
Sunt incluse urmatoarele articole: hartie imprimantă A4 ; bibliorafturi ; plicuri ; folii documente ;
imprimate tipizate ; cartuşe imprimantă ; pixuri ; agrafe ; capse ; markere de text ; banda de lipit ;
pasta corectoare ; CD inscriptibile etc
Aliniat “Materiale ptr. curatenie” – cod 200102 ; Total anual = 2000 lei
Sunt incluse următoarele articole: soluţie curăţat WC ; soluţie curăţat mobilier ; saci gunoi ;
detegent/săpun spălare combinezoane, costume scafandru etc ; soluţie curăţat parbriz ; mătură ;
mop ; etc. utilizate la centrele zonale şi bazele de patrulare Vârtop, Şuncuiuş, Glăvoi, Stana de
Vale.
Aliniat “Incălzire, iluminat şi forţă motrică” - cod 200103

Total anual = 10 970 lei

*Inclusiv combustibil lemnos, lichid, gazos ptr centralele de incalzire din baze, incarcat buteliilor
tip aragaz, taxele pentru contoare electrice, costul becuri electrice, al tuburilor fluorescente si al
starterelor, becuri/tuburi cu LED etc
Consumurile medii lunare la centrele zonale
Energie electrică/ lună/locaţie, în perioada octombrie – martie 123 Kw x 0,59 lei/kW =
72.57 lei/luna. Cheltuieli 6 luni = 435 lei.
Energie electrică/ lună/locaţie, în perioada aprilie – septembrie 100 Kw x 0,59 lei/kW = 59
lei/ luna. Cheltuieli 6 luni =354 lei.
Consum mediu lunar energie termică / locaţie, în perioada noiembrie – aprilie 3 Gcal x
297,31 lei/G.cal = 892 lei /luna. Cheltuieli 6 luni = 5350 lei.
Consumurile medii lunare la baza de pregatire/ formare Vârtop
Energia electrica pe care o estimam este in valoare de aproximativ 200 lei /luna =2 400 lei
Consumuri medii lunare la punctul de prim ajutor – salvamont – Suncuius
Energie electrică/ lună 150 Kw x 0,59 lei/kW = 85 lei /luna. Total anual = 1020 lei.
Consumuri medii lunare la punctul de prim ajutor – salvamont – Stana de Vale
Energie electrică/ lună/locaţie, în perioada octombrie – martie 264 KWx 0.59 lei/Kw =
155.76 lei / luna. Cheltuieli 6 luni = 935 lei
Energie electrică/ lună/locaţie, în perioada aprilie – septembrie 132 Kw x 0,59 lei/kW =
77.88 lei /luna. Cheltuieli 6 luni = 470 lei.
Aliniat “Apa, canal si salubritate ” – cod 200104

Total anual = 480 lei

Consum mediu lunar la centrele zonale şi baza Vârtop
apa rece + canalizare (inclusiv apa meteorică) = 40 lei

Aliniat “ Carburanţi şi lubrefianţi auto” – cod 200105

Total anual = 59 355 lei

Cuprinde carburanţii necesari efectuării deplasărilor la operaţiunile de patrulare şi asistenţă
preventivă in toate cele 4 zone montane in care Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo
efectueaza activitati de patrulare.

Aliniat „ Piese de schimb” (numai auto) – cod 200106

Total anual = 18 450 lei

In prezent sunt în exploatare 5 autovehicole, 2 remorci, 1 ATV şi 3 snowmobile, 1 UTV- side by
side :
 BH 08 KPI model Logan Break
 BH-11-TBX model Toyota Hilux
 B 52 EBA model Dacia Duster
 B 52 EHK model Dacia Duster
 Remorca Stema
 Remorca
 ATV Suzuki KingQuad
 3 Snowmobile Yamaha
 1 UTV- side by side*
 1 autoutilitara de interventie Toyota Hilux*
*Notă : Serviciul a achizitionat in cursul anului 2017 o masina autoutilitara de internentie
Toyota Hilux.
*Serviciul a achizitionat un utilaj UTV – side by side prin proiectul elvetian, utilaj folosit in
salvarea montana.
Aliniat „ Transport „ – cod 200107

Total anual = 600 lei

Reprezintă cheltuieli de transport CFR / autobus aferente participărilor la acţiuni de pregătire
profesională, seminarii, conferinţă etc.
Aliniat „Poştă, telecomunicaţii (telefon) internet”- cod 200108 Total anual = 5400 lei
Media lunară pentru costurile abonamentului de telefonie fixă şi mobilă + internet la cele 2 locaţii,
Oradea, Vârtop sunt de circa 450 lei.
Aliniat „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional ” – cod 200109
Total anual = 20 180 lei
La această linie sunt incluse :
 Servicii de contabilitate 500 lei/lună – Valoare totala 6000 lei /an.
 Servicii cenzorat 500 lei/trimestrial – Valoare totala 2000 lei /an.
 Dispeceratul Naţional Salvamont – 130 lei lunar - achitare trimestrială. Valoare totala
1560 lei /an.
 Servicii monitorizare vehicule auto – 110 lei/lunar – achitare lunara. Valoare totala 1 320
lei /an.
 Servicii monitorizare şi alarmare Pyrostop la locatia Oradea– Valoare totala de 2400
lei/an. Se achită anual, în trim. 3 (Oradea).

 Servicii montare sistem monitorizare si alarma+camere video Centru de pregatire aspirant
salvator montan – Vartop Valoare totala 6 000 lei .
 Servicii reparatii si intretinere schiuri 35 lei/perechea * 20 buc = 700 lei/an.
 Servicii verificare stingatoare – 200 lei /an
Aliniat „Alte materiale şi prestări servicii ptr. intreţinere” – cod 200130
Total anual = 16 480 lei
La această linie sunt incluse :
Consumabile auto altele decat ulei, mat. si serv. prelucrare ptr intretinere trasee/baze si sedii
Salvamont, consumabile non-birou = baterii, ulei + carburant drujba si grup electrogen si alte mat.
+ serv. de intretinere curenta a echipamentelor tehnice de interventie, taxe de
montare/demontare/verificare pentru contoare/ap.masura, materiale PSI, manopera ITP + RTP
auto-moto-remorci.
 manopera pentru reparatiile curente si cele aferente VTA si ITP ptr. cele 5 autovehicole
utilizate, 2 remorci, 1 ATV , 1 UTV si 3 snowmobile
Cheltuieli estimate –8 870 lei
 Piese de schimb şi/sau materiale ptr. reparaţii pt. echipamentele tehnice de intervenţie, pt.
sistemul de radiocomunicaţii, ptr. alte obiecte de inventar şi mijloace fixe non-auto-moto
aflate, piese de schimb la echipamentul tehnic de intervenţie
Cheltuieli estimate = 3000 lei
 Materialele şi prestările de servicii aferente operaţiunilor de intreţinere a traseelor turistice
montane, traseelor de alpinism şi escaladă din zona de responsabilitate şi a amenajărilor de
siguranţă aferente precum şi a amenajărilor salvaspeo în cavităţile intens vizitate.

Lucrări de amenajare si intretinere a traseelor programate în 2018:

Aliniat „Reparatii curente” – cod 2002 Total anual =26 760 lei
 Intretinere baze salvamont / sedii salvamont.
Cheltuieli estimate: 27 260 lei
Aliniat „Hrană ptr. animale” – cod 200302 Total anual = 1200 lei
Această linie include hrana ptr. câinele de căutare SPIT. Consum de hrană – circa 100 lei /
lunar, echivalent a circa 50 kg hrană canină în vrac.
Aliniat „Medicamente ” – cod 200401 Total anual = 400 lei
Această linie cuprinde cheltuielile efectuate pentru complectarea curentă a truselor
medicale de prim ajutor cu medicamente conform baremului de dotare prevăzut de HGR 77/2003
Cheltuieli estimate = 100 lei / trimestru
Aliniat „Medicamente si materiale sanitare” – cod 2004 Total anual = 1200 lei
Această linie cuprinde cheltuielile efectuate pentru complectarea curentă a truselor
medicale de prim ajutor cu materiale sanitare – feşe, comprese sterile, faşe elastice, materiale de
unică folosinţă etc. conform baremului de dotare prevăzut de HGR 77/2003
Cheltuieli estimate = 300 lei / trimestru
Aliniat „Uniforme şi echipament ” – cod 200501 Total anual = 39 000 lei
39 000 lei – uniforme
Această linie cuprinde cheltuielile legate de complectarea de uniforme Salvamont pentru membrii
activi.
Aliniat „Alte obiecte de inventar” – cod 200530 Total anual = 54 875 lei
Această linie cuprinde echipamentul tehnic de intervenţie care se intentionează a fi
achiziţionat şi utilizat în cadrul intervenţiilor şi a celorlalte acţiuni curente desfăşurate de SJS-SBh.
Precizăm că o parte din aceste achiziţii de echipament tehnic sunt destinate înlocuirii
echipamentelor uzate de-a lungul timpului si /sau care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, atât
pentru salvatori cât şi pentru accidentaţi.
Aliniat „Pregătire profesională” – cod 2013 Total anual = 25 550 lei
Această linie cuprinde taxele de participare la:





Şcolile Naţionale Salvamont Vară şi Iarnă, nivel 1 şi nivel 2
Examenele de atestare / reatestare profesională
Şcoala Naţională Salvaspeo
Seminariile si A.G. ale forurilor naţionale de coordonare
Participare la formele obligatorii de pregatire profesionala

Forma de pregatire
Scoala nat. Salvamont iarna (TRIM I)
Examen atestare/reatestare Salvamont- iarna
(TRIM I)
Scoala nat. Salvamont vara (TRIM III)
Scoala Nationala Salvaspeo (TRIM III)
Stagiu Salvare cu elicopterul (TRIM III)

nr.zile

pers.

10

5

3
10
10

9
6
2

Taxa
curs
1350

1350
1350

total taxa
6750
3150
8100
2700

TOTAL GENERAL
Total Trimestrul 1
Total Trimestrul 2
Total Trimestrul 3
Total Trimestrul 4

20 700
9 900
0
10 800
0

Aliniat „ Protectia muncii – cod 2014” Total anual 1000 lei
Aceasta linie cuprinde materiale de protectia muncii si PSI : manusi ; ochelari protectie ;
saci de cadavre ; verificare / înlocuire stingatoare incendiu ‚ materiale PSI
Aliniat „Prime de asigurare non-viaţă” – cod 203003 Total anual = 27 770 lei
Această linie cuprinde asigurările RCA si CASCO ptr.cele 5 autovehicole utilizate, si 2
remorci si baza salvamont de la Vartop. Cheltuieli estimate = 27 770 lei.
Aliniat „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” – cod 203030 Total anual = 19 210 lei









Această linie cuprinde :
Comisioane bancare - circa 300 lei trimestrial – 1200 / an
Cotizaţia anuală de apartenenţă la ANSMR – 1 080 lei / an
Cotizaţia anuală de apartenenţă la CORSA – 1 230 lei/an
Serviciile de cazare ptr. patrula de iarnă din Stâna de Vale = 7000 lei
Impozite puncte de prim ajutor- Salvamont – 1300 lei
Impozite autovehicule - 800 lei /an
Chirie sediu Ștei – 400 lei /luna = 4800 lei /an
Chirie parcela Stana de Vale unde este amplasat containerul – punct Salvamont
=1800 lei /an

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE (din CHELTUIELI DE CAPITAL)
Aliniat “Maşini, echipamente şi mijloace de transport” - cod 710102
Total anual = 19 320 lei
Acestă linie cuprinde :
 achitarea ratelor de leasing ptr. 1 autovehicul Toyota Hilux, 1 610 lei lunar. Aceste rate
sunt calculate pentru fiecare luna a anului 2018 (350 euro/luna* 4,6 lei = 1610 lei /luna).
 Mentionam ca dorim sa achizitionam in regim buy back doua snow mobile pentru
interventie pe perioada de iarna . Datorita faptulul ca snow- mobilele pe care le avem in
dotare au ajuns la o uzura fizica si morala considerabila, acestea nu mai prezinta siguranta
in actiunile de salvare pe perioada de iarna, si tocmai de aceea consideram neaparat
necesara inlocuirea acestora.
Ne propunem sa dam in regim buy back cele 3 snow-mobile pe care le detinem si sa
achizitionam 2 utilaje noi, urmand sa achitam doar diferenta ramasa de achitat.

