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Lista categoriilor de bununuri 

 aflate în cantități insuficiente în stare de urgență 

  

1. Mijloace transport 

 

 Ambulanță transport pacienți înalt contagioși 

 Autospeciale de dezastre și calamități 

 

2. Produse care se constituie ca stocuri de urgență medicală  
 

 Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte (EN 14126) 

 Vizieră de protecție 

 Mănuși de unică folosință cu manșetă medie 

 Măști chirurgicale de unică folosință 

 Halat chirurgical impermeabil 

 Halate și bonete de unică folosință 

 Camere de izolare cu presiune negativă 

 Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă 

 Ventilator medical 

 Monitor medical 

 Injectomate 

 Filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă existente  

 Filtre pentru izolete  

 Dezinfectant TP1 pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare 

 Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt pentru suprafețele critice 

 Dezinfectant TP ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive – aparate medicale 

 Dezinfectant pentru suprafețe semicritice; 

 Dezinfectant pentru suprafețe noncritice; 

 Set dezinfectanți aeromicrofloră  

 Săpun solid 

 Săpun lichid 

 Tablete clor 

 Scannere termice 

 Nebulizator 

 Atomizor/pulverizator 

 Dozator dezinfectant/săpun 

 Termometre 

 Termometre digitale pentru măsurarea temperaturii fără contact 

 Termometru uman non contact cu infraroșu 

 Vermorel 

 Cutii cu saci pentru recuperare deșeuri biologice 

 Saci cadavre contaminate biologic 

 Recipiente recuperare substanțe decontaminare 

 Dispozitive transvazare substanțe contaminate 
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 Dispozitiv dezinfectant cu ultraviolete 

 Lampă UVC antibacteriană și antivirusală 

 Lampă UV cu stativ mobil 

 Tunel pentru dezinfectare 

 Ochelari protecție 

 Cizme de protecție 

 Măști contra gazelor pentru activități specific DD 

 Covor dezinfectant (acces intrare) 

 Cizme cauciuc pentru activități specifice DDD 

 Echipament de dezinfectare ambulanțe/autovehicule 

 Echipamente /testere detecție agenți biologici 

 Echipamente din dotarea UTIM 

 

Dispozitive de protecție respiratorie
1
  

Piese faciale 

 Semimască
2
 filtrantă fără supape de inspirație (cu filtre separabile de protecție împotriva 

gazelor, gazelor și particulelor sau doar a particulelor) EN 1827 

 Semimasca
3
 sau sfert de mască

4
 (cu filtre) EN 140 

 Mască completă
5 (cu filtre) EN 136 

Filtre 

 Filtre6 de particule EN 143 

 Filtre de gaz și filtre combinate EN 14387, EN 12083 

 Cartușe filtrante CBRN 
Dispozitive de filtrare 

 Semimască7 filtrantă (pentru protecția împotriva particulelor) EN 149 

 Semimască 8  filtrantă cu supape (pentru protecția împotriva gazelor sau a gazelor și 
particulelor) EN 405 

 

3. Produse alimentare 

 

 Grâu pentru panificație 

 Lapte praf 

 Unt  

 Cașcaval 

 Brânză topită 

 Conserve din carne 

 Conserve de pateu de ficat 

 Conserve din legume 

 Conserve din carne cu legume 

 Conserve din pește 

 Gem de fructe 

 Mălai 

                                                           
1 în conformitate cu EN 529 
2 Acoperă nasul, gura și bărbia 
3 Acoperă nasul, gura și bărbia 
4 Acoperă nasul și gura 
5 Acoperă ochii, nasul, gura și bărbia 
6 Au trei clase de protecție: P1, P2 și P3 
7 Acoperă nasul, gura și bărbia. Au trei clase de protecție: FFP1,  FFP2 și FFP3 
8 Acoperă nasul, gura și bărbia 
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 Paste făinoase 

 Făină 

 Pâine biscuiți 

 Ulei rafinat din floarea soarelui 

 Ulei brut din floarea soarelui 

 Zahăr tos 

 Orez 

 Preparate din carne 

 Apă minerală 
 

4. Adăposturi 
 

 Corturi 

 Construcții ușoare din elemente modulare- pentru cazare 

 Construcții ușoare din elemente modulare- grup sanitary 
 
 

5. Articole de campare  
 

 Pături (pleduri) 

 Scaune 

 Dispozitive portabile de iluminat 

 Paturi  

 Saci de dormit 

 Saltele de pat 

 Lenjerie de pat ( cearșafuri, fețe de perna) 

 Perne 
 

6. Carburanți 

 

 Motorină 

 Benzină 
 

7. Echipamente și sisteme IT 

 Plotter A0 

 Servere rack-abile 

 SAN (Storage Area Network) 

 UPS-10000 KVA 

 Licențe Microsoft Windows Server 2019+CALL 

 SQL server 

 Software GIS server și desktop 


