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1. Domeniul de utilizare
Această specificaţie tehnică este valabila pentru achizitia de către Delgaz Grid S.A. a firului trasor
utilizat la executia retelelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena. Conductele
si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intregul traseu de un fir din cupru, denumit in
continuare fir trasor, in scopul identificarii traseului si pentru determinarea integritatii acestora.

2. Cerinţe generale ale firului trasor
Firul trasor va fi conform SR EN 50525-2-31: 2011, tipul H07V-U cu urmatoarele caracteristici:
- material conductor: cupru monofilar
- sectiunea nominala de 2,5 mm2
- material izolatie: policlorura de vinil
- grosime izolatie: 0,8 mm
- diametru exterior mediu: 3,2 ÷ 3,9 mm
- rezistenta de izolatie minima la 70oC: 0,010 MΩ.km
- clasa conductor (HD 383): 1

3. Marcaj
Macarea cablului va cuprinde cel putin:
- tipul cablului (H07V-U)
- sectiunea nominala (2,5 mm2)

4. Siguranţa în exploatare
Produsul trebuie să reziste in montaj subteran pe toata durata de viata a conductelor de cca. 50 de
ani.
Producătorul este obligat să introducă pe piaţă numai produse sigure, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare din România.

5. Livrare, depozitare, garanţie
Durata maximă de depozitare a firului trasor, înaintea livrării, în ambalaje şi în spaţii protejate de
acţiunea factorilor de mediu, este de maxim 6 luni .
La livrare, produsele trebuie să fie însoţite de Certificatul de Conformitate, Declaraţie de
Conformitate, Agrement tehnic şi de instrucţiuni de transport, depozitare, montaj şi exploatare,
eliberate de producător si redactate în limba română.
Firul trasor va fi livrat sub forma de colac in lungime de 100 m, ambalat în folie de polietilenă.
Ambalarea produselor se va realiza astfel încât pe durata transportului , manipularii şi a depozitării
să fie evitată deteriorarea produselor.
Pentru depozitarea de lungă durată, producatorul va furniza date privind condiţiile de depozitare.
Durata de viaţă estimată a produsului va fi de aproximativ 50 de ani, iar perioada de garanţie
acordată produsului va fi de minim 36 luni de la livrare.
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6. Aprobare si verificare
6.1 Managment de calitate
Furnizorul și/sau producătorul vor demonstra, cu o copie a certificatului, că au implementat un
sistem de management al calităţii certificat, conform cu SR EN ISO 9001, sau extras din manualul
calității, respectiv procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru, că este asigurată permanent
continuitatea caracteristicilor produsului, solicitate în această specificaţie şi garantată de producător
sau prezentarea unei declarații din partea operatorului economic ofertant care să confirme ca
produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 sau
conform cerințelor din manualul propriu al calității respectiv, procedurilor și instrucțiunilor de
lucru. Manualul calităţii va fi pus la dispoziţie pentru a fi consultat la sediul producătorului
/furnizorului, la cererea achizitorului, de către specialiştii acestuia, care îşi rezervă dreptul de a
efectuat un audit la producător şi/sau furnizor. În acest sens, cu acordul producătorului, vor fi
prelevate produse din producţia curentă, pentru a fi testate şi verificate într-un laborator terţ.
Pentru piesele de verificare testate, producătorul/furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului
rapoartele de verificare şi certificatele de verificare în vederea stabilirii conformităţii cu rezultatele
testului.

6.2 Certificatul de verificare în vederea recepţiei
Cu privire la verificarea de aprobare a unui lot de produse, producătorul va întocmi un certificat de
verificare în vederea recepţiei in conformitate cu Tabel A.1 din SR EN 50525-2-31:2011.
7. Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Furnizorul va pune la dispoziţia societăţii Delgaz Grid S.A. următoarele documente (în cadrul
ofertei tehnice):
 copie a ofertei tehnice in format electronic, pe un stick de memorie USB 2.0;
 copie a documentului care atestă certificarea sistemului de management al calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001, de către un organism de certificare acreditat;
 dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi monitorizarea
regulată de către organismul de certificare (dacă este cazul);
 rapoarte de încercări de tip (care se vor prezenta în documentaţia de ofertare);
 fişa tehnica a produsului (cuprind condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri, proprietăţi şi
toate informaţiile referitoare realizării – producerii produselor);
 fise tehnice de produs ale materialelor folosite (date care definesc materialele din componenţa
produsului / proprietăţi fizice, mecanice, compoziţia chimică, etc);
 norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produsului, în limba română (sau certificatul
de conformitate a calităţii de securitate eliberat de un organism recunoscut conform legislaţiei în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă);
 fişa de securitate (date referitoare la sănătate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului
ambiant) – daca este cazul;
 certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste
conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;
 certificat de garanţie – model;
 certificat de calitate - model;
 declaraţia de conformitate a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform
cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.
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Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :
a) identificarea unică a declaraţiei de conformitate;
b) numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;
c) identificarea obiectului declaraţiei de conformitate;
d) declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista
completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);
e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;
f) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
g) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
 Documente de conformitate produs: certificat de conformitate CE;
 la fiecare livrare produsele vor fi insoţite de:
 declaraţia de conformitate;
 certificatul de garanţie;
 certificatul de calitate;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 instrucţiuni de utilizare/montaj editate în limba română;
 avizul de însoţire a mărfii.
Pe unitatea de ambalare şi pe borderou (fişa de livrare) trebuie să apară clar tipul produsului şi
marca producatorului .
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română. Traducerile
trebuie legalizate şi predate împreună cu textul original.

8. Standarde şi norme
În cazul în care în conţinutul acestor standarde se face referire la reglementări care au fost abrogate
sau modificate, sunt valabile modificările aprobate ulterior de către instituţiile abilitate. Furnizorul
are obligația ca in cazul in care pe durata de valabilitate a contractului, oricare din standardele de
mai jos vor fi abrogate și înlocuite cu alte standarde echivalente, de către instituțiile abilitate
(ASRO), să depună toate diligentele ca pana la data limita prevăzută in noul standard, să ia legătura
cu producătorul si sa actualizeze toate documentele de conformitate si de calitate ale produselor
contractate si furnizate.
SR EN 50525-1:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală
(Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 50525-2-31:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea
nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-31: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri
cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică de PVC.
SR EN 61000-4-2:2009 „Compatibilitate electromagneticã (CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare
şi mãsurare. Încercare de imunitate la descãrcãri electrostatice. ”
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 „Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate data de
furnizor . Partea 1. Cerinţe generale ”
SR EN ISO 9001 : 2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
Norme:
NTPEE - 2008 – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, cap.10.13
Trebuie respectate toate normele, reglementarile, prevederile, dispoziţiile şi legile valabile în
Romania, chiar daca acest lucru nu este indicat în mod explicit în aceasta specificaţie.
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