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Aprobat

Revizuit

A. DATE DE IDENTIFICARE A ARTICOLULUI
1. Denumirea articolului
1.1 Denumirea din inventarul structurilor utilizatoare

1.2 Denumirea comercială

2. Descrierea articolului

3. Grupa şi clasa NATO conform SMT40022/99 (AcodP-2)
3.1 Codul şi denumirea grupei NATO

3.2 Codul şi denumirea clasei NATO

4. Denumirea aprobată conform SMT40578/99 (AcodP-3)
4.1 Codul denumirii aprobate (INC):
4.2. Denumirea aprobată:

5. Numărul Ghidului de Identificare al Articolului

B. UTILIZATORI
Nr.crt.

UTILIZATOR
Denumirea

Codul

1
2
3
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TARA
Denumirea

Codul

C. DATE DE REFERINŢĂ
DENUMIRE
I..
Blocul
identificator

Cod NCAGE

Fabricant:
Furnizor:
Numărul
referinţei:

RNCC

Referinţa identifică complet articolul de înzestrare, fără ajutorul
unor informaţii suplimentare?
 Da
 Nu
 A fost înlocuită, anulată sau abandonată

II. Informaţii
legate de

Care este tipul referinţei?
 de control a originii
 de standard sau specificaţie
 de fabricant(utilizată pentru identificarea articolului de producţie)
 de normă sau specificaţie(de document normativ)
 secundară sau anulată
 alt tip

RNVC
Articolul de producţie este recomandat de fabricant pentru
întreţinerea unui echipament?
 Da
 Nu

natura şi
originea
referinţei,
relaţia sa cu

Documentaţia tehnică este disponibilă?
 Da, fără restricţii
 Da, cu restricţii
 Nu

articolul de
înzestrare
DAC

Documentaţia tehnică este un plan de fabricaţie?
Da
Nu

RNSC

Articolul poate fi comandat fabricantului, conform referinţei?
 Da
 Nu
 Nu, dar referinţa figurează în cererile de oferte

SCHEMA DE IDENTIFICARE:
REFERINŢA RNFC RNCC RNVC
CODUL

DAC
3
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RNAAC

RNSC

D. CARACTERISTICI (GIA__________ AK___)
D.1 CARACTERISTICI OBLIGATORII
MRC

DENUMIREA

DEFINIŢIA

VALOARE/
TEXT

DETALII

D.2 CARACTERISTICI COMPLEMENTARE
MRC

DENUMIREA

DEFINIŢIA

VALOARE/
TEXT

DETALII

E. ALTE DATE/DOCUMENTE ANEXATE
Denumirea

Numărul

Nr. file
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Format
H/E

OBS

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

COPERTA
1. Denumirea articolului se completează de SU pe baza denumirii din contract/denumirii din
cataloagele logistice înainte de transmiterea modelului spre completare de către furnizorul
articolului;
2. NSN se completează de biroul de codificare după atribuirea NSN;
3. Fişa tehnică se completează de către cei care elaborează, modifică/completează proiectul de
identificare şi se aprobă de către şeful biroului de codificare care recepţionează PrId.
SECŢIUNEA A
1. Denumirea din inventarul structurilor utilizatoare se completează de biroul de codificare pe
baza celor înscrise în cererea de codificare transmisă de SU reprezentând denumirea din
normele/cataloagele logistice;
2. Denumirea comercială se completează de către furnizor;
3. Descrierea articolului se completează de către furnizor specificânduse modul general de
prezentare, destinaţia acestuia şi eventualele corelaţii cu alte articole;
4. Grupa şi clasa NATO precum şi denumirea aprobată se completeaza de către biroul de
codificare, înainte de transmiterea modelului spre completare, pe baza celor înscrise în
cererea de codificare transmisă de SU;
5. Numărul Ghidului de Identificare al Articolului se stabileşte de biroul de codificare pe
baza prevederilor din specificaţiile tehnice/standarde/oferta tehnică şi în bază căruia se
stabilesc cerinţele obligatorii şi cele complementare;
SECŢIUNEA B şi C
1. Utilizatorii articolului se completează de către biroul de codificare pe baza informaţiilor
obţinute de la SU/AC/BNC străin/furnizorul de articol;
2. Datele de referinţă se completează de către furnizor;
3. Schema de identificare se completează de către codificatori.
SECŢIUNEA D
1. Datele caracteristice obligatorii (MRC, NUME, Definiţie) se stabilesc şi completează de
către biroul de codificare pe baza prevederilor ghidurilor de identificare (numărul GIA şi
AK- cheia de aplicabilitate);
2. Coloana VALOARE/TEXT se completează de furnizor, iar coloana DETALII, de
codificatori pe baza documentaţiilor anexate la proiectul de identificare şi a cerinţelor SU;
SECŢIUNEA E
Alte date/documente anexate se completează de furnizor, specificându-se detaliile cerute şi
modul de livrare (H-tipărite E-electronic).
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