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Cap. 1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea serviciului: Reparații on site la comutatoarele de ploturi ale transformatoarelor de putere din stațiile
transformare Delgaz Grid.
1.2. Elaborator: S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Suport Operational -Str.Petru Movilă, nr. 38, 700014, Iaşi,
telefon 0232-405999, fax 0232-405998;
1.3. Ordonatorul principal de credite: S.C. DELGAZ GRID S.A. ,Targu Mures, Bdul. Pandurilor, nr.42, Cod 540554,
jud. Mures;
1.4. Autoritatea contractantă: S.C. DELGAZ GRID S.A. (fosta S.C. E.ON Distributie Romania S.A ) cu sediul in
Targu Mures, Bdul. Pandurilor, nr.42, Cod 540554, judetul Mures, cu adresa de corespondenta Iasi, Str. Petru Movilă,
nr. 38, 700014, Iasi, telefon 0232-405999, fax 0232-405998;
1.5. Amplasament: Statiile de transfomare din cadrul S.C. Delgaz Grid S.A., zonele de retea: Bacau, Botosani, Iasi,
Neamt, Suceava si Vaslui.
Cap. 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:
Obiectul caietului de sarcini este reprezentat de achizitia serviciilor de Reparatii la comutatoarele de
ploturi ale transformatoarelor de putere din statiile de transformare Delgaz Grid on site, zonele Bacau, Botosani, Iasi,
Neamt, Suceava si Vaslui.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru participarea la procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica, prin incheierea unui contract pentru o perioada de 36 luni si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea financiara.
Caietul de sarcini face precizari despre institutiile competente de la care furnizorii pot obtine informatii privind
reglementarile obligatorii referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta si la protectia mediului, care
trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod
special, in regiunea ori in localitatea in care se presta serviciile.
Totodata, caietul de sarcini cuprinde detalierea modului de realizare a serviciilor, a conditiilor generale,
specifice, tehnice de executie a serviciilor de Reparatii la comutatoarele de ploturi ale transformatoarelor de putere din
statiile de transformare on site, precum si conditiile tehnice minime eliminatorii.
Cap. 3 CARACTERISTICILE INSTALATIILOR:
3.1. Conditii climatice:
Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, amplasamentul statiilor electrice din patrimoniul
DELGAZ GRID SA se afla se afla in zonele B si C (cf.NTE 003/04/00).
Conform NTE 001/03/00 - “Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor“ amplasamentul instalatiilor energetice se incadreaza in zonele B si C din
punct de vedere al indicelui cronokeraunic.
3.2. Conditii de sistem:
• Tensiunea de lucru: Inalta tensiune(IT)=110kV Medie tensiune(MT)=20 kV; 15 kV; 10 kV; 6 kV. Joasa
tensiune(jt)= 1 Kv si 0,4 kV
• Frecventa sistemului:50 Hz;
3.3. Caracteristicile constructiei:
• Categoria de importanta a constructiei: C ( normala);
• Gradul de rezistenta la foc: II;
• Categoria de pericol de incendiu: B
Cap. 4. DESCRIEREA SI MODUL DE REALIZARE A SERVICIILOR
▪
Toate serviciile se vor presta în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, prescripţiilor
energetice generale şi specifice, fişelor tehnologice, normelor tehnice de securitate si sanatate a muncii,
normelor referitoare la situatii de urgenta si protectia mediului în vigoare.
▪
Obligatoriu Achizitorul va fi prezent pe faze determinante ale serviciilor: la decuvare, efectuare probe,
receptie etc
▪
La sosirea in statie, Prestatorul solicita prezenta unui reprezentant al centrului de operatiuni retea - COR pentru
efectuarea operatiunilor necesare constatarii starii tehnice a fiecarui echipament pentru determinarea serviciilor
necesare de reparatii. Cu aceasta ocazie se fac toate masuratorile necesare inainte si dupa decuvare si
observatiile necesare stabilirii defectiunilor si respectiv operatiilor de reparatii.
▪
Cu ocazia decuvarii si incheierii PV de constatare conform Anexei 1.8, Achizitorul va stabili ce operatii trebuie
prestate si cantitatile posibile de deseuri recuperabile ce vor rezulta. Valoarea de reparare se va stabili prin
insumarea operatiilor prestate cu tariful ofertat pe fiecare operatie, cat si costurile echipamentelor/materialelor
puse de dispoziție de prestator.
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Prezentarea buletinelor de incercari si a declaratiei de conformitate la predarea transformatorului reparat este
obligatorie
Pentru echipamentele furnizate de prestator (ruptor, selector) se vor prezenta buletine de încercări individuale.
Operaţiile care trebuie efectuate pentru reparatia transformatoarelor de putere IT/MT sunt cele precizate in
anexele CS .
Timpul de reacție nu va depăși 5 zile lucrătoare de la data lansarii comenzii către prestator.

Cap. 5. CONDITII GENERALE LA PRESTAREA SERVICIILOR
Prestatorul va respecta conditiile specificate (autorizari, instruiri, dotari SSM lucratori, conditii tehnicoorganizatorice de executie a serviciilor etc.) de legislatia in vigoare, conventiile de exploatare, la prestarea serviciilor,
Achizitorul nefiind responsabil de incalcarea acestora de catre Prestator;
Achizitorul poate verifica respectarea prevederilor legislative specifice prestarii serviciilor de catre Prestator.
Nerespectarea acestora poate duce la sistarea serviciilor pana la remedierea deficientelor sau daca se persista in aceste
nereguli, rezilierea contractului. Achizitorul isi rezerva dreptul ca la rezilierea contractului sa solicite plata catre
Prestator a daunelor ce rezulta din aceasta.
Masurile tehnico-organizatorice in vederea admiterii la servicii vor fi realizate conform precizarilor din
conventia de servicii care se va incheia intre Achizitor si Prestator.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare
la impozitare sunt: Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice – Administratia
Finantelor Publice si Primaria Municipiului – Directia de Taxe si Impozite Locale.
Deoarece la serviciile de reparatii se folosesc materiale noi, iar la cele de reparatii accidentale se pot folosi si
piese de schimb recuperate din dezmembrari puse la dispozitie de catre Beneficiar, garantia pentru aceste servicii este
urmatoarea:
≥ 24 de luni pentru componente noi
≥ 12 de luni pentru componente reutilizate de pe alte transformatoare
5.1. Conditii privind securitatea si sanatatea in munca, S.U. si protectia mediului
5.1.1. Conditii privind securitatea muncii
Prestatorul va prezenta in cadrul documentelor de calificare „Instructiunile specifice proprii de securitatea
muncii la prestarea serviciilor in instalatiile electrice” .
Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt Inspectoratele
Teritoriale de Munca din cadrul Inspectiei Muncii.
La toate zonele de lucru aflate in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune, se vor respecta conditiile de
lucru stabilite de catre gestionarul instalatiei ( in conformitate cu prevederile IPSSM – 02 - DEE )
La prestarea serviciilor se vor respecta prevederile actelor din Legislatia SSM si cerintele din Anexa privind
organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.
Respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi a reglementărilor specifice referitoare la acestea
prezentate nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice de raspunderi pentru lipsa de prevedere si asigurare a
oricaror altor masuri de securitate si sanatate in munca, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii
respective.
Serviciile se vor presta in conformitate cu conventiile de servicii incheiate intre Prestator si unitatea de retea,
inainte de inceperea serviciilor.
Conventiile de servicii se vor intocmi de catre Achizitor si trebuie sa contina:
▪ delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune;
▪ responsabilitatile privind masurile de securitatea muncii;
▪ obligatiile gestionarului instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor specifice de
protectie a muncii proprii instalatiei in care urmeaza a se presta serviciile;
▪ obligatiile reciproce la prestarea serviciilor;
▪ realizarea imprejmuirilor;
▪ respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces a personalului;
▪ depozitarea materialelor;
▪ programe de servicii;
▪ modul de inregistrare a accidentelor;
▪ alte prevederi.
La inceperea executiei serviciilor, Prestator va intocmi un program de lucru in baza caruia unitatea de
exploatare a Achizitorului va stabili masurile concrete de securitate si sanatate a muncii ce trebuiesc luate si masurile
pentru reducerea la minim a duratei de intrerupere.
Prestatorului ii revine intreaga raspundere pentru:
- respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare si a instructiunilor proprii de securitate
si sanatate in munca;
- respectarea legislatiei de protectia a mediului;
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- asigurarea corectitudinii si calitatii serviciilor conform fiselor tehnologice si a tuturor reglementarilor in
vigoare care stau la baza executiei acestora;
5.1.2. OBLIGATII COMUNE ALE BENEFICIARULUI SI CONTRACTANTULUI:
a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea şi sanatatea in munca, luand in
considerare natura activitatilor (anterior inceperii serviciilor) si stabilirea zonelor care necesită semnalizare de
securitate şi sănătate în muncă;
b) sa se informeze reciproc despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala (anterior inceperii
serviciilor);
c) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
(anterior prestarii serviciilor);
d) in cazul producerii unui accident de munca cu incapacitate temporara, din comisia de cercetare vor face parte
specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca atat de la Contractant, cat si de la Beneficiarul serviciilor;
e) in timpul desfasurarii serviciilor, controlul respectarii cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in
munca se efectueaza de catre responsabilul de lucrare sau Prestatorul serviciilor, reprezentantul Beneficiarului si
specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca, din partea ambelor parti semnatare ale contractului;
f) securitatea si sanatatea in munca pe un santier temporar sau mobil ii priveste pe roiectant, Contractant si
Beneficiar, de la faza de proiectare pana la faza de executie a serviciilor, tinand cont de toate modificarile survenite in
documentatia de proiectare si evolutia serviciilor in santier/amplasament prin dispozitiile de servicii;
g) in cazul serviciilor sau a serviciilor prestate in spatiile si instalatiile Delgaz Grid, se vor respecta prevederile
instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, instructiunile proprii pentru situatii de urgenta si cerintele
sistemului de management de mediu ale Delgaz Grid, precum si cerintele aplicabile ale legislatiei de securitate si
sanatate in munca (Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006 – Norme de metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 actualizata prin HG nr. 955/2010, hotarari ale guvernului privind cerintele
minime de securitate si sanatate in munca ce transpun directivele europene in domeniul securitatii si sanatatii in
munca), prevederile legislatiei pentru situatii de urgenta, reglementarile ISCIR si prevederile legislatiei de mediu in
vigoare;
h) sa-si coordoneze toate actiunile in vederea protectiei lucratorilor si a prevenirii riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala;
i) respectarea prevederilor legale in vigoare la efectuarea de servicii care presupun utilizarea şi manipularea
substantelor chimice periculoase, servicii de demolare/inlocuire a materialelor cu continut de azbest, servicii ce
presupun accesul in spatii inchise (camine de vane, alte spatii inchise etc.);
5.1.3. OBLIGATII CONTRACTANTULUI (ANTREPRENOR, CONTRACTOR, CONSTRUCTOR,
OFERTANT):
a) sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
b) sa intocmească un plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea riscurilor specifice activitatilor curente
desfasurate;
c) sa asigure, dupa caz, notificarea Inspectoratului Teritorial de Munca in cazul serviciilor de demolare/inlocuiri
materiale cu continut de azbest;
d) sa intocmească instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca/posturilor de lucru amenajate in santier;
e) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la utilizarea substantelor chimice periculoase şi la efectuarea
serviciilor de demolare/inlocuire materiale cu continut de azbest;
f) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la manipularea şi depozitarea manuala şi mecanizata a
maselor, materialelor şi echipamentelor de munca;
g) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la utilizarea instalatiilor electrice şi a echipamentelor de
munca;
h) sa asigure securitatea lucratorilor pentru lucrul la inaltime şi impotriva caderii de materiale şi obiecte;
i) sa deţină autorizaţii, conform legilor in vigoare, pentru meseriile care necesita aceasta (electrician, legator de
sarcini, masinist masini mobile, compesorist, sudor etc.);
j) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
k) sa asigure, pentru lucratorii proprii, echipamente individuale de protectie;
l) in cazul santierelor temporare sau mobile, sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate conform HG
300/2006 pentru lucrarea/serviciile respective in cel mult 30 zile de la data contractarii serviciilor şi sa il transmita
managerului de proiect din partea Beneficiarului sau coordonatorului in materie de securitate si sanatate;
m) in cazul in care se presta o parte sau integral lucrarea/serviciile cu unul sau mai multi subcontractori, acestia
trebuie sa cunoasca si sa completeze cu masurile proprii propuse pentru riscurile identificate in cadrul serviciilor
santierului ce intra in responsabilitatea lor planul de securitate si sanatate al santierului, si sa asigure cunoasterea acestor
masuri de siguranta de catre lucratorii proprii;
n) inainte de inceperea serviciilor pe santier de catre contractant/subcontractant, planul propriu de securitate şi
sanatate al santierului elaborat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii serviciilor
trebuie sa fie consultat de inginerul/responsabilul SSM/SU/PM din cadrul Departamentului SSM/SU/PM, iar apoi avizat
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de managerul de proiect, medicul de medicina muncii si reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca;
o) sa asigure existenta in permanenta pe santier a unui exemplar actualizat al planului de securitate si sanatate
pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de
securitate si sanatate in munca, alte autoritati de control;
p) să asigure supravegherea stării de sănătate a lucratorilor conform cerinţelor HG 355/2007;
q) sa asigure instruirea lucrătorilor conform cerinţelor HG 1425/2006 actualizata şi ale Ordinului 712/2005
actualizat;
r) notificarea prealabila catre Beneficiar a situatiilor in care lucreaza cu subcontractori: delegatul din partea
contractorului va notifica intotdeauna managerului de proiect/coordonatorului in materie de securitate şi
sanatate/reprezentantului Departamentului Servicii Generale despre situatiile in care pentru executia serviciilor se
lucreaza cu subcontractori; aceasta comunicare se va realiza cu cel putin 2 zile inainte de inceperea executiei serviciilor
de catre subcontractori.
5.1.4. OBLIGATII BENEFICIAR:
a) inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului serviciilor sa desemneze coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului serviciilor, dacă lucrarea necesită acest aspect ;
b) inainte de inceperea serviciilor pe santier sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe
durata de realizare a serviciilor;
c) atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului servicii/realizarii
serviciilor sunt cele precizate in H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
d) pentru serviciile care se desfasoara in instalatiile Delgaz Grid sau in apropierea acestora, anterior inceperii
serviciilor, un reprezentant al Beneficiarului in colaborare cu inginerul/responsabilul SSM/SU/PM va prezenta
lucratorilor contractantului, in prezenta coordonatorului de servicii, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice locului/locurilor de munca in care se vor desfasura serviciile (inclusiv masurile de prevenire a acestor riscuri);
e) instruirea lucratorilor contractantului/subcontractorilor va fi consemnata in Fisa de instruire colectiva in
domeniul SSM/SU, care se va intocmi in doua exemplare: un exemplar se pastreaza de catre responsabilul SSM/SU/PM
care a efectuat instruirea şi un exemplar pentru angajatorul lucratorilor instruiti;
f) pentru santierele temporare sau mobile, managerul de proiect (persoana insarcinata cu urmarirea serviciilor)
trebuie sa se asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate in munca
conform art. 54 lit. b) din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile si sa asigure, cand se impune, notificarea Inspectoratului Teritorial de Munca prin comunicarea
declaratiei prelalabile, intocmita conform anexei 3 din HG 300/2006;
5.1.5. Conditii privind situatiile de urgenta.
Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta local si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Serviciile se vor presta cu respectarea actelor normative in vigoare in vederea evitarii producerii de incendii
sau extinderea eventualelor incendii
In timpul executiei serviciilor se vor lua toate masurile de prevenire a incendiilor, se vor asigura dotari pentru
stingerea sau localizarea acestora.
5.1.6. Conditii privind protectia mediului inconjurator
Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt Agentia de
Protectia Mediului locala si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
La realizarea lucrării se vor respecta prevederile legislaţiei şi reglementărilor specifice referitoare la protecţia
mediului înconjurător
La realizarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- prevenirea poluării accidentale a solului şi luarea măsurilor care se impun când aceasta se produce;
- procesul tehnologic de realizare a serviciilor trebuie sã fie cu impact slab asupra mediului (tehnologii curate)
si pe perioada de utilizare, acestea sã nu aibã un impact semnificativ asupra mediului.
Protectia solului si subsolului, a calitătii apelor
Lucrările se vor presta cu afectarea unei suprafeţe minime de teren. Se interzice deversarea în sol a substanţelor
periculoase ( combustibil, uleiuri).
Prestatorul va deţine şi utiliza recipienţi etanşi pentru stocarea temporară a materialelor şi substanţelor
periculoase.
Protectia calitătii aerului
Utilajele şi mijloacele de transport folosite la prestarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere
tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.
Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor
Maşinile şi utilajele folosite la prestarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de nivel acustic.
Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public
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În timpul execuţiei lucrărilor, Prestatorul va soluţiona reclamaţiile şi sesizările apărute din propria vină cauzate
de nerespectarea legislaţiei şi reglementărilor de mediu. Prestatorul va avea în vedere ca execuţia lucrării să nu creeze
blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.
La terminarea lucrării, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, in circuitul funcţional
iniţial. Prestatorul are obligaţia de a preda amplasamentul către Achizitor, liber de reclamaţii sau sesizări.
Gospodărirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase
Prestatorul răspunde de:
- depozitarea şi gestionarea materialelor utilizate, în perioada efectuării lucrărilor;
- colectarea, depozitarea în mod selectiv şi transportul deşeurilor rezultate din lucrări după terminarea
lucrărilor;
- depozitarea temporară corespunzătoare fiecărui tip de deşeu rezultat ;
- efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă;
În baza O.U.G. 200 / 2001 şi HG 92 / 2003, toate echipamentele / materialele / produsele care conţin preparate
chimice periculoase vor fi însoţite de fişa tehnică de securitate.
5.1.7
CERINTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITATII ŞI SANATATII IN
MUNCA, SITUATIILOR DEC URGENTA ŞI PROTECTIEI MEDIULUI
In conformitate cu principiile de securitate si sanatate in munca si protectiei mediului aplicabile in cadrul
Delgaz Grid pentru realizarea obiectivelor specifice in domeniu, contractantii reprezinta o parte integranta a
operatiunilor Delgaz Grid si, in consecinta, performantele inregistrate in colaborarea cu acestia sunt foarte importante
pentru crearea unui climat de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea celor implicati pentru eliminarea sau reducerea
riscurilor factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Prestatorii care doresc sa coopereze cu Delgaz Grid sunt obligati sa-si asume responsabilitatea respectarii
cerintelor in aceste domenii si sa initieze actiuni preventive si corective (imediate sau ulterioare inceperii colaborarii), in
caz de neconfomitate recomandandu-se neacordarea sau rezilierea contractului.
Toti Prestatorii care doresc sa desfasoare activitati sau sa presteze servicii pentru Delgaz Grid trebuie sa
dovedeasca in mod evident capacitatea lor de a se conforma cerintelor prezentate si vor declara pe proprie raspundere
disponibilitatea lor pentru realizarea acestora in prealabil de data incheierii contractului.
Prestatorilor le revine responsabilitatea de a se asigura ca personalul propriu este informat si se conformeaza
cerintelor pe toata durata contractului.
In cazul realizarii serviciilor in antrepriza cu subcontractanti, Prestatorul se va asigura ca acestia respecta la
randul lor cerintele impuse de Delgaz Grid
Lipsa conformitatii cu cerintele legale in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situatii de
urgenta si protectia mediului este considerata o atitudine de nerespectare grava a contractului.
Fiecare contractant va demonstra ca respecta cerintele legale privind:
- actionarea preventiva: organizare, instruire, acordare de echipament individual de protectie, prim ajutor,
monitorizare medicala de medicina muncii;
- actionarea in cazul producerii unor evenimente deosebite: accidente de munca, accidente tehnice, incendii,
poluare mediu;
- indicatori statistici de securitate a muncii: indice de frecventa, indice de gravitate;
5.1.8. TERMINOLOGII
Accident de munca = vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc
in timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de
muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.
Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidental tehnic, emisiile
majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din
comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari
si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.
Accident usor = eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea
primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile.
Beneficiar = destinatar al serviciilor/serviciilor contractate.
Contractant (subcontractant) = persoana fizica sau juridica cu care se incheie un contract si care se angajeaza
fata de Beneficiar pentru prestarea unei servicii.
Echipament de munca = orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca.
Echipament individual de protectie = orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un de un lucrator
pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la
locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.
Instructiune de lucru = descriere detaliata a modului in care sarcinile se efectueaza si se inregistreaza.
Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca = descriere a regulilor de siguranta specifice
activitatilor desfasurate
Procedura = mod document de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.
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5.1.9. ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE:
- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006, modificata si
completata prin HG 955/2010;
- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
- HG nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii şi protectiei sanatatii lucratorilor
care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
- HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de munca
- HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici;
- HG nr. 493/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
- HG nr. 1876/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii
- HG nr. 1875/2006 privind protectia sanatatii şi securitatii lucratorilor datorate expunerii la azbest
- Legea nr. 307 /12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor
- OMAI nr. 163 /28.02.2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor
- Legea nr. 481 /08.11.2004, modificată şi completată prin Legea nr.212 /24.05.2006 privind Protecţia civilă
- OMAI nr. 3 din 06 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă
- OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata prin OUG 164/2008
- OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata prin
Legea 263/2005
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
5.1.10. COMUNICAREA SI INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA:
Contractantul va raporta de indata catre Beneficiar orice accident de munca si accidentele usoare inregistrate.
Contractantul va raporta lunar, pana cel tarziu a cincea zi calendaristica a lunii catre Beneficiar:
- numar de lucratori angajati pentru efectuarea serviciilor;
- numar de ore lucrate de catre acestia in perioada raportata;
- numar de accidente de munca si accidente usoare inregistrate;
- zilele de incapacitate temporara de munca pentru accidentatii in munca din luna precedenta.
Inregistrarea accidentelor:
a) daca accidentatul este lucrator al contractantului, accidentul de munca va fi inregistrat de catre acesta
si comunicat autoritatilor si persoanei de contact din partea Delgaz Grid;
b) daca accidentatul este lucrator al Beneficiarului, accidentul de munca va fi inregistrat de catre acesta;
c) in cazul divergentelor, se va solicita consultanta Inspectoratului Teritorial de Munca.
In functie de locatia unde se desfasoara lucrarea, vor fi contactati atat managerul de proiect/coordonatorul de
securitate si sanatate al serviciilor respective, cat si inginerul SSM/SU/PM la nivel de centru de retea/judet.
5.1.11. ALTE CLAUZE:
a) pe durata derularii contractului si inainte de finalizarea acestuia, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a
efectua controale pe linie de sanatate si securitate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului si va comunica in
scris contractantului constatarile efectuate, iar daca se impune va solicita stabilirea unor actiuni corective si preventive
si va urmari realizarea acestora; in situatiile in care constatarile facute sunt grave, Beneficiarul va sista prestarea
serviciilor si va solicita remedierea neconformiatilor constatate;
b) dacă contractantul încheie contracte cu subcontractanţi, atunci acestea se încheie în aceleaşi condiţii în care
s-a semnat prezentul contract si anexele la acesta cu Beneficiarul;
c) daca in perioada derulării contractului are loc din vina Prestatorului un accident de munca in urma căruia
rezulta decesul, vătămarea corporala grava sau îmbolnăvirea profesionala a unuia sau mai multor lucrători care
prestează servicii pentru Beneficiar, sau daca contractantul refuza sa stabilească si sa implementeze masuri corective,
preventive pentru eliminarea sau reducerea riscului de accidentate a lucrătorilor sau a îmbolnăvirii profesionale a
acestora, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a notifica Prestatorului încetarea relaţiilor contractuale;
d) Beneficiarul nu răspunde de incalcarea prevederilor legale privind sănătatea si securitatea in munca,
situaţiile de urgenta si protecţia mediului, de catre Prestator sau angajaţii acestuia respectiv.
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Cap. 6. CONDITII TEHNICE LA PRESTAREA SERVICIILOR
▪

Pentru toate serviciile/operatiile neefectuate in termen din vina exclusiva a Prestatorului, Achizitorul isi
rezerva dreptul de a le presta cu alti Prestatori. Contravaloarea acestor servicii (calculata pe baza facturilor
emise de ceilalti Prestatori va fi suportata de Prestatorul raspunzator de neprestarea operatiilor. De asemeni, in
cazul neprestarii sau prestarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate, Achizitorul are dreptul in afara
penalitaţilor prevazute si la compensarea pierderilor suferite din vina Prestatorului.
▪ Pentru comenzile neonorate in timpul stipulat in contract, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a le anula
▪ Prestarea necorespunzatoare a unei singure operaţiuni din caietul de sarcini din vina exclusiva a Prestatorului,
da dreptul Beneficiarului de a nu efectua decontarea pana la efectuarea de catre Prestator a tuturor
operatiunilor, în condiţii de calitate solicitate.
▪ Pentru prestarea cu intarziere a volumului minim contractat, Beneficiarul va deduce Prestatorului penalitati
zilnice egale cu cele maxim admise in legislatia in vigoare .
▪ Conform legilor in vigoare, contravaloarea despagubirilor pentru servicii ce afecteaza culturi agricole,
proprietati private etc., va fi suportata de Achizitor, in urma notificarii prealabile din partea Prestatorului,
nivelul despagubirilor se va stabili de catre Achizitor cu proprietarul bunurilor afectate.
▪ Avizele, acordurile si autorizarile necesare executiei serviciilor, conform legislatiei in vigoare, se vor obtine de
catre Prestator in numele Achizitorului. Decontarea acestora se va face separat pe baza documentelor
justificative eliberate de autoritatile emitente;
▪ Atunci cand este cazul, Avizul de Gospodarire a Apelor, care este specificat in documentatiile tehnice pentru
realizarea serviciilor (Ordinului 799 / 06.02.2012), se obtine in baza unui proiect de specialitate, Studiu
hidrologic, intocmit de catre un proiectant autorizat de Ministerul Mediului si Padurilor, costurile pentru
intocmirea Studiului hidrologic necesar obtinerii avizului de Gospodarire a Apelor se deconteaza de catre
Beneficiar pe baza Documentatiei justificative
▪ Tehnologiile de lucru care se vor utiliza sunt cele mentionate in prescriptiile energetice si fisele tehnologice
aplicabile pentru fiecare gen de lucrare ; este obligatoriu ca echipele care presta servicii sa aiba asupra lor fisa
tehnologica aferenta.
▪ La prestarea serviciilor Prestatorul va avea în vedere implementarea precizarilor unor obiective generale cât şi
specifice şi anume:
a) Obiective generale
- tratarea corespunzătoare a echipamentelor/instalaţiilor care prezintă un grad de uzură fizică şi morală ce
periclitează performanţele, siguranţa sau păstrarea în bună stare a capacităţilor energetice;
- creşterea gradului de disponibilitate a reţelelor electrice de distribuţie prin urmărirea sistematică a stării
tehnice a acestora. Starea tehnică a instalaţiilor determinată prin metode moderne de diagnosticare precum şi prin
controlul periodic efectuat cu personal specializat este elementul determinant care stabileşte conţinutul şi perioada de
execuţie a lucrărilor;
- limitarea impactului procesului de distribuţie a energiei electrice asupra mediului;
- creşterea eficienţei economice prin:
▪ îmbunătăţirea fiabilităţii instalaţiilor;
▪ reducerea duratei întreruperilor;
▪ reducerea costurilor.
b) Obiective specifice
- creşterea siguranţei în funcţionarea instalaţiilor, îndeplinirea indicatorilor de performanţă în activităţile de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, în conformitate cu Codul RED şi Licenţele de distribuţie şi furnizare a energiei
electrice;
- satisfacerea exigenţelor clienţilor, consumatori de energie electrică sau beneficiari ai serviciilor oferite.
6.1. Reglementari aplicabile care trebuie respectate (standarde, acte normative, prescriptii tehnice,
instructiuni tehnice, fise tehnologice, etc)
▪ PE 003/1979 - Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în functiune şi darea în
exploatare a instalaţiilor energetice;
• PE 116/1994 - Normativ pentru încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;
• 3.2 FT 17/82-Revizia tehnica a transformatoarelor de fabricatie IEPC, cu puteri de 10-63 MVA
• 3.2.E-I 123/83- Instructiune privind verificarea si interpretarea functionarii protectiei de gaze la
transformatoarele de putere.
• 3.2. FT 26-1-82 Fișă tehnologică pentru exploatarea, repararea şi revizia tehnică a comutatoarelor de reglaj în
sarcină pentru transformatoare de medie şi mare putere. Vol I - partea I. Comutatoare de tip VEM (R.D.G.) și
Vassil Kolarov (R.P.B.) tip RS2 și RSG2
• 3.2. FT 26-3-82 Fișă tehnologică pentru exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor de reglaj în
sarcină pentru transformatoarele de medie şi mare putere. Vol II. Comutatoare de tip M și MS, de fabricație
Electroputere – Craiova
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•
•
•

3.2. FT 26-4-83 Fișă tehnologică pentru exploatarea, revizia tehnică și repararea comutatoarelor de reglaj în
sarcină pentru transformatoarele de medie şi mare putere. Vol III - partea I. Comutatoare de reglaj în sarcină de
fabricație ELIN – Austria
3.2. FT 26-5-84 Fișă tehnologică pentru exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor de reglaj în
sarcină pentru transformatoarele de medie şi mare putere. Vol III - partea a II-a. Comutatoare de fabricație
Reinhausen (R.F.G.)
3.1. RE-I 53-91 Instrucţiuni tehnologice de verificare profilactică a transformatoarelor de putere

6.2. Cerinte privind managemetul calitatii
La realizarea lucrării se vor respecta prevederile legii privind evaluarea conformitatii produselor.
Materialele si echipamentele se vor procura numai de la furnizori atestaţi si trebuie sa indeplineasca cerintele din
strategia Delgaz Grid.
6.3. Conditii privind calitatea materialelor (caracteristici tehnice, terminologie, simboluri, ambalare,
etichetare, marcare)
Este obligatoriu ca produsele achiziţionate necesare pentru prestarea lucrării, să respecte conditiile privind
certificarea conformitatii si sa se încadreze în prescripţiile prevăzute în documentele tehnice normative, în vigoare în
Romania, referitoare la:
a. securitatea si sanatatea in munca;
b. situatii de urgenta;
c. protecţia mediului înconjurător.
Prestatorul servicii va respecta prevederile HG 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care
pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.
Materialele necesare pentru executia serviciilor se vor procura de Prestator; aceste materiale vor avea
certificate de calitate in conformitate cu legislatia in vigoare. Prestatorul este raspunzător de calitatea materialelor
utilizate la repararea transformatoarelor.
Calitatea serviciilor efectuate se va confirma de Prestator prin Declaratia de conformitate si prin buletinele de
incercari la predarea transformatorului, conform reglementarilor in vigoare.
In cazul in care materialele nu corespund calitativ prevederilor contractelor sau normelor legale nu se vor
introduce în lucrările respective.
6.4. Materialele curente, utilizate la servicii achizitionate de Prestator
Nr crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Denumire material/echipament
carton electrotehnic
carton trafoboard
conductor cupru izolat cu hartie sau bumbac
conductor aluminiu izolat cu hartie sau bumbac
bara de cupru
panza uleiata
sfoara rasucita
stratifolin placi
stratitex placi
placa clingherit
cauciuc berbunan
lac de impregnare AIM 1
email de vopsire
ulei de transformator
lemn de fag
acetona
alcool tehnic
banda alba
banda de hartie cu insertie
banda creponata
aliaj de lipit LP 37, LP 50
aliaj de lipit Sn Zn
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

diluant
electrozi de sudura
aracet
lac ALM1, 1A, AA67
oxigen tehnic
robineti trecere
suruburi
saibe Grower
smirghel
stiplex 5 mm
silicagel
tabla cupru, aluminiu
benzina de extractie
panza ibemol, carpe
Conductor de CuEm
argon

Pentru materialele din acesta categorie, se va aplica urmatoarea procedura:
- Inainte de a fi achizitionate de catre Prestator ele vor fi solicitate Achizitorului, iar daca acestea exista si sunt
sub pretul ofertei, Prestatorul este obligat sa le achizitioneze de la Beneficiar;
- In cazul in care materialele achizitionate de Prestator nu corespund calitativ prevederilor contractelor sau
normelor legale nu se vor introduce în lucrările respective.
6.5. Conditii privind calitatea executiei
Calitatea serviciilor va fi urmarita pe parcursul executiei de personalul specializat al Achizitorului.
Operatiunile la care Prestatorul trebuie sa instiinteze Achizitorul sa fie prezent sunt:
➢ constatarea ( cand trebuie incheiat PV de constatare – Anexa 1.8),
➢ efectuarea probelor finale si receptia servicii (cand se incheie PV de receptie – Anexa 1.10)
Serviciile se vor presta conform prevederilor din prescriptiile energetice in vigoare.
Cap. 7. CONDITII MINIME DE CALIFICARE
▪ Ofertantul va avea atestat ANRE tip A pentru încercări de echipamente şi instalaţii electroenergetice valabil la data
limita de depunere a ofertelor
▪ Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala a
organizatiei si sa detina certificatele (echivalente): ISO 9001, ISO 14001 in vigoare
▪ Dotarea cu prescripţii, instrucţiuni şi fişe tehnologice necesare desfăşurării lucrărilor. Ofertantul va da o declaratie
pe proprie raspundere ca are in dotare prescripţii energetice, instrucţiuni tehnice şi fişe tehnologice necesare
desfăşurării serviciilor de reparatii transformatoare.
▪ Ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic,
mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze
pentru indeplinirea contractului.
▪ Ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului
angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele
responsabile direct de indeplinirea contractului.
▪ Ofertantul va face dovada ca a efectuat servicii similare de natura si complexitatea serviciului supus achizitiei;
▪ Ofertantul are posibilitatea de a subcontracta o parte din serviciile ce trebuie prestate. Subcontractantii vor fi
declarati la depunerea ofertelor, unde se va mentiona ce parti ori elemente ale serviciului care vor face parte din
contract urmeaza sa le indeplineasca
▪ Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere precum ca are capacitatea tehnica si organizatorica pentru
prestarea intregului volum de servicii supuse achizitiei .
▪ Ofertantul va completa Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia
mediului si va transmite toate dovezile precizate in chestionar.
▪ Ofertantul va completa Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta
CONDITII TEHNICE MINIME
Oferta tehnica va cuprinde Memoriul tehnic in care ofertantul va face precizari privind indeplinirea tuturor
cerintelor mentionate in prezentul caiet de sarcini. Copierea caietului de sarcini nu va fi considerat Memoriu tehnic.
Oferta tehnica
Oferta tehnica va fi formata dintr-un memoriu tehnic in care se vor face precizari privind:
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- termenul de garantie ofertat; termenul de garantie nu va fi mai mic de 12 luni si mai mare de 60 luni
- durata de executie ofertata; durata de executie a serviciilor prestate impusa = nu va fi mai mare de 30 zile.
- declaratie pe propria raspundere ca se respecta prevederile din caietul de sarcini.
Notă: Pentru categoriile de mijloace de protecţie din dotare care trebuie verificate periodic, contractantul raspunde de
existenta buletinelor de încercare.
Oferta financiara
• In valorile ofertate pe fiecare echipament/operatiune din oferta financiara vor fi incluse obligatoriu toate
costurile aferente serviciului astfel incat valorile din finalul devizului sa fie egale cu cele ofertate.
7.1. Capabilitate tehnică-organizatorica
Contractantul va da o declaratie ( conf.Ord.ANRMAP 509/28.09.2011) prin care confirma pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului ca dispune de:
Spaţii tehnologice/netehnologice (în proprietate/închiriate/comodat):
▪ atelier/ateliere/magazii/magazie pentru unelte, scule, dispozitive şi DMMuri;
▪ depozite pentru materiale, utilaje, echipamente etc.
▪ mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.
Utilaje (în proprietate/închiriate/comodat):
▪ utilaje specifice conform prevederilor din prescriptiile tehnice si fisele tehnologice aplicabile cu care sa
poata actiona la reparatii: cuptor pentru uscat transformatoare, gospodarie de ulei, stand de probe, instalatie
sudura, strung, freza, presa, ghilotina, masina de gaurit, ciocane de lipit, automaca 5tf/pod rulant; instalatie
de sudura im mediu protector (argon); laborator de analiza fizico-chimice a uleiului electroizolant.
Unelte, scule, dispozitive, aparate de masurare:
▪ conform prevederilor din prescriptiile tehnice si fisele tehnologice aplicabile
Mijloace de protecţie (în proprietate),
▪
conform IP-SSM 02 DEE.
Notă: Pentru categoriile de mijloace de protecţie din dotare care trebuie verificate periodic, Prestatorul
raspunde de existenta buletinelor de încercare.
Cap. 8. CONDITII SPECIFICE LA PRESTAREA SERVICIILOR
8.1. Transportul
8.2. Inspectii, teste, verificari care se efectueaza
Incercarile si masuratorile se vor efectua conform prevederilor din PE 116/94 si PE 129/99. Completarea
buletinelor de verificare se va face conform reglementarilor in vigoare.
Verificarea si încercarea materialelor/echipamentelor care vor fi folosite la prestarea serviciilor se va face:
- pe baza declaratiilor de conformitate emise de organele competente ale Furnizorului sau prin verificări şi
probe în laboratoare de specialitate, conform normelor în vigoare (Legea 608/2001 privind evaluarea
conformităţii produselor şi Hotărârea nr. 71/2002), pentru toate materialele principale;
- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie emise de organele de control
ale furnizorului sau în cazuri speciale, prin verificări şi probe la furnizor în prezenţa delegatului
cumpărătorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului energetic.
8.3. Receptia serviciilor prestate
Recepţia lucrărilor de reparare a fiecarui transformator se va realiza de Beneficiar in prezenta Prestatorului si
se va incheia un PV de receptie conform modelului din Anexa 1.10.
La recepţia serviciilor se va avea in vedere:
- modul de realizare a reparatiilor in conformitate cu prevederile prescriptiilor energetice si fiselor tehnologice in
vigoare;
- rezultatele incercarilor si masuratorilor prevăzute a se presta înainte, în timpul şi la terminarea lucrărilor.

Cap. 9 LEGISLATII SI NOTIFICARI:
La intocmirea caietului de sarcini si atribuirea de oferte se va respecta legislatia in vigoare
o
Legea Nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările ulterioare.
o
Ord. ANRMAP 509/28.09.2011
o
HGR 394/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii Nr. 99/2016

Cap. 10. ANEXE
- Anexa 1.1: Listă operații - expertizare trafo după defect
- Anexa 1.2: Listă operații - reparare ruptor
- Anexa 1.3: Listă operații - înlocuire ruptor
- Anexa 1.4: Listă operații - reparare CRS
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- Anexa 1.5: Listă operații - înlocuire CRS
- Anexa 1.6: Listă operații - reparare selector
- Anexa 1.7: Listă operații - înlocuire selector
- Anexa 1.8: PV de constatare
- Anexa 1.9: Calculul valorii de reparare
- Anexa 1.10: PV de recepție
- Anexa 1.11: Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta
- Anexa 1.12: Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta
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