Fax
Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Operatori economici

Delgaz Grid SA
Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureş
Erwin Wagner

Nr.fax:

T +40-745 676 341

14.03.2022, Tg Mures

Delgaz Grid SA, vă invită să transmiteti oferta in vederea semnarii unui
contract pe o perioada de 2 ani in vederea asigurarii serviciului de
verificari si mentanata Echipamente lucru la inaltime, conform descrierilor
Caietul de Sarcini si documentele atasate. Echipamentele vor fi transmise
pentru verificare/mentenanta in functie de necesitatile DEGR.
1.
Atribuirea se face prin competiţie, criteriul de atribuire: pretul cel
mai scazut;
2.
Termen de prestare: max 30 zile de la data comenzii;
3.
Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprindă:
Formularul de oferta (oferta financiara) cuprinzând preţuri unitare
Specificatia/descrierea tehnica
Termenul de livrare
Garanţia
4.
Limba de redactare a ofertei : Romana;
5.
Preţul va fi exprimat in lei, fără TVA;
6.
Termenul de plata agreat este de 45 zile EOM de la facturare si
depunere facturi.
8.
Data limita pentru depunerea ofertei: 18.03.2020, pe adresa de email erwin.wagner@delgaz-grid.ro.
Cu stima,
signed by
ERWIN Digitally
ERWIN WAGNER
Date: 2022.03.14
WAGNER 11:08:30 +02'00'

Erwin Wagner
(Responsabil de categorie globala)
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Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Anexa 2 la CS

NOTA DE CONSTATARE
Incheiata astazi ........... intre:
Reprezentant prestator:
Reprezentant beneficiar al echipamentului:
Denumire echipament adus la reparatii:
Denumire defectiune:

Pentru repararea echipamentului ........................ sunt necesare urmatorele operatii:
Nr
crt

Denumire operatiune

Pret unitar (lei)

Pretul este in
contract DA / NU

Pret unitar (lei)

Pretul este in
contract DA / NU

Materialele inglobate in lucrarile de reparatii sunt
Nr
crt

Denumire material

Semnatura Reprezentant prestator

Semnatura Reprezentant
FOL beneficiar al echipamentului
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Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă, situaţiile de urgenţă şi
protecţia mediului

Elaborat in baza:
- Legii Securităţii si Sănătăţii in Muncă nr. 319/2006 actualizata;
- HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 actualizata, modificată si
completată prin HGR nr. 955/2010 si HG 1242/14.12.2011;
- HGR nr. 300/2006 actualizata privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;
- HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- HGR nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
- Legea nr. 307 /12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMAI nr. 163 /28.02.2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481 /08.11.2004, privind Protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ord nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată si completată prin OUG nr. 164/2008;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
- Ord nr 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către agenţi
economici cu activitate industrial;
- HGR nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase;
- HGR nr. 355/2007 actualizata privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor.

Denumire lucrare /serviciu ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Denumire companie .............................................................................................................................................
Adresa companie ..................................................................................................................................................
Numar de angajati in cadrul companiei: ..............................................................................................................
Numele/nr de telefon al persoanei desemnate pentru completarea chestionarului
..............................................................................................................................................................................
1. Cerinte obligatorii
Necompletarea chestionarului, completarea partiala a acestuia va conduce la respingerea
candidaturii. De asemenea, autoritatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita completari,
informatii suplimentare in situatia unor raspunsuri neclare.
1.1. Veti incheia contracte cu subcontractanti pentru executarea acestei lucrari sau prestarii
acestui serviciu?
Da
Daca da, precizati urmatoarele:

Nu

Denumire companie .............................................................................................................
Adresa companie .................................................................................................................
Numar de angajati in cadrul companiei: ..............................................................................
Numele/nr. de telefon al persoanei desemnate pentru completarea chestionarului
.............................................................................................................................................
Nota: in cazul colaborarii cu subcontractanti, prezentul chestionar va trebui obligatoriu
inmanat de catre participant tuturor subcontractantilor pentru completare. Toti
subcontractantii vor participa in mod obligatoriu la precalificarea privind securitatea si
1
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sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia mediului.
1.2. Ati efectuat/intocmit la nivelul companiei dvs:
a) identificarea si evaluarea riscurilor profesionale cf. art. 7 al. (4), lit a si art. 12. al. (1), Da
lit. a) din Legea319/2006 actualizata si art. 15, al. (3) din HGR 1425/2006 actualizata?

Nu

Dovada: lista locurilor de munca/posturilor de lucru existente si evaluate si riscurile
globale ale acestora.
b) planul de prevenire si protectie conform art. 13, lit. b din Legea 319/2006 actualizata si Da
art. 46, al. (1) din HGR 1425/2006 actualizata prin HGR 955/2010 si HG 1242/14.12.2011?

Nu

Dovada: extras din Planul de prevenire si protectie pentru locurile de munca/posturile de
lucru din santier
c) instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca conform art. 13, lit. e din Legea
Da
319/2006?
Dovada: lista cuprinzand activitatile pentru care au fost intocmite instructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca, codul instructiunii si data elaborarii acestora.
d) instructiuni privind modul de actiune in situatii de urgenta (cutremure, inundatii etc,
dupa caz) conform Legii 481/2004?
Dovada: lista cuprinzand instructiunile privind modul de actiune in situatii de urgenta

Nu

Da

Nu

Da

Nu

e) instructiuni de aparare improtriva incendiilor conform art. art. 19. lit. g) din Legea
307/2006, art. 17, lit. b) si art. 33, al. (1), (3) din OMAI 163/2007?
Dovada: lista cuprinzand instructiunile de aparare impotriva incendiilor elaborate la
nivelul companiei
1.3. Aveti autorizati din punct de vedere SSM si/sau ISCIR persoanele a caror activitate
necesita autorizare (electricieni, sudori, instalatori, legatori de sarcina, operatori Da
echipament de munca pentru ridicarea sarcinilor, compresorist etc) conform art. 15, pct. 12
din HGR 1425/2006 actualizata prin HGR 955/2010 si HG 1242/14.12.2011?
Dovada: lista cuprinzand meseriile care necesită autorizare, numele si prenumele
angajaţilor autorizati, tipul autorizatiei si data autorizarii
1.4. Aţi identificat echipamentele colective si individuale de protecţie (EIP) si mijloacele Da
de protecţie necesare si aţi aveţi intocmit necesarul de dotare a lucrătorilor?

Nu

Nu

Dovada: lista echipamentelor individuale de protecţie acordate si a mijloacelor de
protecţie individuale si colective utilizate
1.5. Pentru lucrarile ce ar urma sa le efectuati veti utiliza preparate chimice periculoase?

Da

Nu

Daca da, detineţi datele tehnice de securitate ale acestora conform REACH si HGR
Da
1408/2008?

Nu

Dovada: lista preparatelor chimice periculoase utilizate si copii ale fiselor cu date de
securitate pentru preparatele chimice periculoase utilizate
2

Anexa 4
1.6. Descrieţi cum este desfasurată/organizată activitatea de prevenire si protecţie in cadrul
companiei dvs:
Da
a) De catre angajator, prin asumare
Daca da, precizaţi urmatoarele:
Numele acestuia
Tel:
b) Lucrători desemnaţi
Daca da, precizaţi următoarele:
Numele acestuia/acestora

Da

Nu

Nu

Tel:

c) Serviciu intern de prevenire si protectie
Da
Daca da, descrieţi structura acestuia:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Cine este persoana de contact pt. E.ON
Tel:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
d) Serviciu extern de prevenire si protecţie
Daca da, precizaţi următoarele:
Da
Numele firmei si a persoanei de contact
Tel:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
1.7. Lucratorii desemnati/lucratorii serviciului intern de prevenire si protectie sunt
desemnati de catre angajator prin decizie interna conform art. 14 si art. 20 din HGR
1425/2006 actualizata prin HGR 955/2010?
Dovada: Precizaţi numărul si data deciziei:..........................................................................
1.8. Angajatorul a numit prin decizie:
a) personalul de specialitate cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta (Cadru Tehnic
PSI si Inspector Protectie Civila, dupa caz) conform art 12 din Legea 307/2006 şi art. 13
din Legea 481/2004?
b) responsabil protectia mediului conform art. 2 din Ordinului 175/2005 si art. 94 din
OUG nr. 195/2005?
c) responsabil cu gestionarea deseurilor conform art.22 din legea 211/2011?
Dovada: Precizaţi numărul si data deciziilor pentru pct. a, b si c........................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1.9. Lucrătorii desemnaţi si/sau lucrătorii serviciului intern/extern sunt instruiţi in
domeniul SSM, avand nivelul de pregătire conform art. 47 din HGR 1425/2006 actualizata
prin HGR 955/2010 si HG 1242/14.12.2011:
a) mediu
b) superior
Dovada: Precizaţi, numele si prenumele lucrătorilor desemnaţi si nivelul lor de pregătire:
................................................................................................................................................

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1.10. In ceea ce priveste instruirea lucratorilor aveti intocmite:
a) programul de instruire, testare in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul
companiei conform art. 80 din HGR 1425/2006 actualizata prin HGR 955/2010 si HG Da
1242/14.12.2011?
Da
b) tematica de instruire pe toate fazele de instruire in domeniul securitătii si sanătătii in
muncă la nivelul companiei conform art. 88, art. 93 (1), art. 97 din HGR 1425/2006
actualizata prin HGR 955/2010 si HG 1242/14.12.2011?
Da
c) tematici de instructaj pe toate fazele de instruire in domeniul situatiilor de urgenta la
nivelul companiei conform OMAI 712/2005 actualizat?
Dovada: copii ale programului de instruire si tematicilor de instruire aprobate de
conducerea companiei
1.11. Se asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor din cadrul companiei dvs. Da
conform cerintelor cap. V din Legea 319/2006 actualizata si HGR 355/2007 actualizata?

Nu
Nu

Nu

Nu

Dovada: Daca da, precizati:
Numele companiei/medicului de medicina muncii si a persoanei de contact
Tel:
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
1.12. Au toti lucratorii efectuate in termen examenele medicale corespunzatoare factorilor
de risc identificati pentru locul de munca/activitatea desfacurata, conform cerintelor HGR
355/2007 actualizata?
Dovada: răspunsul la intrebare
Daca raspunsul este partial precizati nr. de angajati care nu au efectuat in termen examenul
medical ......................si motivul intarzierii examinarii...........................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1.13 Pentru lucrarile din santiere temporare sau mobile angajatorul desemneaza persoane
cu atributiuni de sef de santier, coordonator SSM conform HGR 300/2006 actualizata?
Dovada:Decizia de numire a Sefului de Santier si/sau coordonator SSM
1.14. Efectuati verificarea periodica a echipamentelor colective (EC) si individuale de
protectie (EIP) conform art. 10 din HGR 1048/2006?
Dovada: Precizaţi urmatoarele:
EIP/EC verificat....................... Frecventa verificarii ............ Verificator ...................
EIP/EC verificat....................... Frecventa verificarii ............ Verificator ...................
EIP/EC verificat....................... Frecventa verificarii ............ Verificator ...................
EIP/EC verificat....................... Frecventa verificarii ............ Verificator ...................
1.15. Efectuaţi verificarea periodică a echipamentelor de muncă (EM) conform HGR
1146/2006 actualizata, art. 5?

Da

Nu

Partial

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu
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Dovada: Precizaţi urmatoarele:
EM verificat.............................. Frecventa verificarii
EM verificat.............................. Frecventa verificarii
EM verificat.............................. Frecventa verificarii
EM verificat.............................. Frecventa verificarii

............ Verificator ..................
............ Verificator ..................
............ Verificator ..................
............ Verificator ..................

1.16. Aveti in dotare echipamente de prima interventie necesare in caz de incediu conform
Ord. 163/2007?
Dovada: Precizaţi tipul echipamentelor (stingătoare, prelată ignifugă etc) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Da

Nu

1.17. Au fost desemnati prin decizie de catre angajator lucratorii care pot acorda primul
Da
ajutor conform art. 10 din Legea319/2006 actualizata?
Dovada: Precizati numarul acestora ..................;din numarul total de angajati....................
1.18. In cazul in care gestiunea deşeurilor nu revine prin natura contractului atribuţiunea
companiei DELGAZ GRID, aveţi incheiate contracte cu firme autorizate pentru colectarea,
valorificarea sau eliminarea deşeurilor enumerate mai jos?

Nu

a) deseuri menajere

Da

Nu

b) hartie/carton

Da

Nu

c) deşeuri din constructii

Da

Nu

d) deşeuri metalice

Da

Nu

e) deşeuri din materiale plastice

Da

Nu

Da

Nu

f) deşeuri periculoase
Dovada: precizţi numele companiilor care preiau deşeurile si numărul/data contractelor
incheiate cu acestea
...............................................................................................................................................
2 Alte informaţii
2.1. Aţi avut in decursul ultimilor 2 ani accidente de muncă soldate cu
Anul 20..
incapacitate temporară de muncă, invalidităţi sau accidente mortale?
Tip accident de muncă:
Nr. accidente cu incapacitate temporară de muncă
Nr. accidente cu invaliditate
Nr. accidente mortale
Dovada: Puteţi prezenta o copie a registrului unic de evidenţa a
accidentatilor in muncă si a registrului unic de evidenţă a accidentaţilor in
muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de
lucru?

Da
Da
Da

Anul 20..

Nu
Nu
Nu

Da

Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu

Nu
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Subsemnatul (se inserează numele operatorului economic – persoana juridică) ......................…………………
............................................................................................................................., declar că informaţiile furnizate
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verficării şi conformării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea
prevederilro legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
...............................................................
Locul si data completării

..........................................................
Numele si semnătura persoanei care a completat
chestionarul,
Ştampila unităţii
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Servicii de verificări EIP lucru la înălțime și mentenanță mijloace de
securitatea muncii

CAIET DE SARCINI
Servicii de verificări EIP lucru la înălțime
și mentenanță mijloace de securitatea muncii

Servicii de verificări EIP lucru la înălțime și mentenanță mijloace de
securitatea muncii

Cuprinsul Caietului de Sarcini :
1. Cap. 1 - Date generale
2. Cap. 2 - Obiectul Caietului de Sarcini
3. Cap. 3 - Conditii tehnice supuse achizitiei / Cantitatile si caracteristicile tehnice supuse achizitiei
4. Cap. 4 - Conditii specifice de derulare a serviciilor:
5. Cap. 5 - Conditii privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia mediului
6.

5.1 Conditii privind securitatea muncii
5.2. Conditii privind situatiile de urgenta
5.3. Conditii privind protectia mediului inconjurator

7. Cap. 6 Conditii de prestare a serviciului
6.1. Reglementari tehnice aplicabile
6.2. Cerinte privind managemetul calitatii
8. Cap 7 Conditii minime de calificare
9. Cap. 8. Conditii specifice de prestare a serviciului
8.1 - Transportul
8.2 - Inspectii, teste, verificari care se efectueaza
8.3 - Receptia
10. Cap. 9 - Termen de garantie
11. Cap. 10 - Legislatie si notificari
12. Cap. 11 - Anexe

Servicii de verificări EIP lucru la înălțime și mentenanță mijloace de
securitatea muncii

Cap. 1. DATE GENERALE
1.1 Denumire: Servicii de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de
securitatea muncii
1.2 Elaborator: Delgaz Grid S.A. - Serviciul Suport Achizitii - Str. Petru Movila, nr. 38, cod
poştal 700014, Iaşi
1.3. Ordonatorul principal de credite: DELGAZ – GRID S.A. str. Bulevardul Pandurilor, nr. 42
Tîrgu Mureş.
1.4. Autoritatea contractantă: Delgaz Grid S.A. cu sediul în Târgu Mureş, B-dul Pandurilor nr.
42, cod poştal 540554, judeţul Mureş, cu adresa de corespondenţă Iaşi, Str. Petru Movilă, nr. 38,
cod 700014, Iaşi
1.5.Amplasament: lucrarile de montare distantiere se execută in centrele de mentenanta ale
judetelor: Bacau, Neamt, Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui.

Cap. 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
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 2 ani si constituie ansamblul cerintelor tehnice, de calitate si financiare pe baza carora
se elaboreaza oferta financiara si cea tehnica de catre fiecare ofertant.
Caietul de sarcini face precizari despre institutiile competente de la care contractantii 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 presteaza serviciile.
Caietul de sarcini „Servicii de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de
securitatea muncii” se realizeaza pentru locatiile centrelor de mentenanta si de exploatare din:
Bacau, Neamt, Suceava, Botosani, Iasi si Vaslui.
Caietul de sarcini cuprinde detalierea modului de realizare „Servicii de verificari EIP
lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea muncii”, a conditiilor generale,
specifice, tehnice la executia acestora, precum si conditiile tehnice minime eliminatorii.
Delgaz Grid -"Achizitor” va atribui contractul unui Prestator care s-a calificat conform
documentaţiei pentru elaborarea ofertei întocmită de autoritatea contractanta.
Respectarea cerintelor din caietului de sarcini sunt obligatorii pentru toti ofertantii. Ofertele care
nu indeplinesc cerintele impuse de achizitor vor fi respinse.
Cap. 3 CONDITII TEHNICE SUPUSE ACHIZITIEI
Conditii climatice:
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.
Conditii de sistem:
- Tensiune de lucru: 20 kV;

Servicii de verificări EIP lucru la înălțime și mentenanță mijloace de
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- Frecventa sistemului: 50 Hz;
CANTITATILE SI CARACTERISTICILE TEHNICE SUPUSE ACHIZITIEI
Echipamentele care vor necesita servicii de mentenanta sunt cele din Anexa - Echipamente
&verificari echipamente
Cap. 4. CONDITII SPECIFICE DE DERULARE A SERVICIILOR
•
•

•

•

•
•
•

„Serviciile de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea
muncii” se vor efectua de prestator la solicitarea beneficiarului _ Formatii Operative de
Lucru de Mentenanta si Exploatare din cadrul fiecarui CORE.
printr-un formular denumit: "NOTA DE CHEMARE", aprobat de Seful de Centru,
Formularul este prezentat in Anexa 1 la CS. Nota de chemare se va transmite de beneficiar
(Formatia Operativa de Lucru) prestatorului prin curierat rapid impreuna cu echipamentele
care trebuie reparate.
Dupa primirea echipamentului si dupa efectuarea constatarilor, prestatorul va intocmi un
deviz cu evidentierea clara a operatiunilor si materialelor inglobate in lucrarile de „Servicii
de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea muncii”.
Pretul unitar pentru operatiuni respectiv pentru materialele inglobate in reparatii este cel
stabilit prin contract. Devizul se va transmite de prestator la Formatia Operativa de Lucru
beneficiara, in vederea analizarii si acceptarii.
Echipamentele vor fi trimise la sediul prestatorului cu curierat rapid prin grija Formatiei
Operative de Lucru beneficiara, insotite de nota de chemare (anexa 1). Prestatorul
intocmeste o nota de constatare (anexa 2) pe care trebuie sa o accepte Formatia Operativa
de Lucru beneficiara. Prestatorul va primi o comanda SAP si va executa lucrarile de
„Servicii de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea
muncii”. Echipamentele verificate sau reparate vor fi returnate la Formatia Operativa de
Lucru beneficiara cu curierat rapid prin grija prestatorului.
Termenul de executie „Servicii de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta
mijloace de securitatea muncii” va fi de maxim 30 zile.
Pentru „Verificarile periodice a centurilor de siguranta” efectuate se vor emite buletine
(rapoarte) nominale pe fiecare echipament reparat si ar fi depreferat ca prestatorul sa trimita
un delegate sa le verifice local/ judet
Receptia se va efectua de catre comisia formata din reprezentanti ai prestatorului si delegat
al beneficiarului.

Cap. 5 Conditii privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia
mediului
5.1 Conditii privind securitatea muncii
1. Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii
sunt Inspectoratul Teritorial de Munca, Inspectia Muncii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei,
si Protectiei Sociale si Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Protectia MunciiBucuresti.
2. Se vor respecta prevederile legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi reglementările
specifice referitoare la aceasta:
• Legea 319/2006 -Legea securitatii si sanatatii in munca;
• IPSSM-02 DDE/01.03.2008 – instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru
distributia energiei electrice
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•

H.G. nr.1425/11.10.2006 – hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
• Legea nr.245/2004 privind securitatea generala a produselor;
• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
• H.G. 1022/10.09.2002 – hotarare privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
• HGR nr.1051/09.08.2006 - hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;
• H.G. nr.1091/01.10.2006 - hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate la
locul de munca;
• H.G. nr. 1146/30.08.2006 – hotarare privind cerintele minime de securitate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;
• H.G. nr.115/01.10.2004 - hotarare privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
• HG nr 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor
industriale;
• H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
• H.G. nr. 300/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru şantierele
temporare şi mobile,
Respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi a reglementărilor specifice prezentate
anterior 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.
Operatorului economic ii revine raspunderea integrala pentru :
- respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare si a instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca;
- respectarea legislatiei de protectie a mediului;
- asigurarea conformitatii si calitatii produselor conform specificatiilor tehnice anexate la
caietul de sarcini, si a tuturor reglementarilor in vigoare care stau la baza executiei
acestora;
- efectuarea probelor si incercarilor necesare in vederea utilizarii acestora;
In cazul in care, pe perioada desfasurarii serviciilor, se identifica elemente ce constituie
pericole iminente de accidentare pentru personalul propriu sau terte persoane, ce necesita
interventie imediata a personalului specializat al DEGR, prestatorul va informa operativ seful
formatiei operative gestionare in vederea dispunerii actiunilor necesare
CLAUZE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (PENTRU
INCLUDEREA IN CONTRACTELE INCHEIATE CU EXECUTANTII DE SERVICII)
A) OBLIGATII COMUNE ALE FURNIZORILOR SI BENEFICIARILOR
a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea, si
igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor acestuia;
b) sa se informeze reciproc despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
c) sa informeze lucratorii si /sau reprezentantii acestora despre riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala ;
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d) în cazul producerii unui accident de munca, din comisia de cercetare vor face parte
specialisti in securitatea muncii atat de la furnizor cat si de la beneficiar;
e) controlul respectarii la lucrari a cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in
munca se efectueaza de catre specialisti tehnologi si in securitatea muncii, din partea ambelor parti
semnatare a contractului.
B) OBLIGATII FURNIZOR ( OFERTANT)
a) sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
b) sa aiba intocmit un plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea ricurilor;
c) sa aiba intocmite instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca;
d) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
e) sa asigure, pentru lucratorii proprii, echipamente individuale de protectie.
C) INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA
Inregistrarea eventualelor accidente de munca, se va face dupa cum urmeaza:
a) Accidentul suferit de personalul beneficiarului in spatiul aflat in gestiunea acestuia, din
vina achizitorului, se va inregistra de catre beneficiar.
b) Accidentul suferit de personalul delegat in spatiul aflat in gestiunea beneficiarului, din
vina personalului delegat, se va inregistra de catre personalul delegat.
c) Accidentul suferit de personalul delegat in afara spatiului aflat in gestiunea
beneficiarului, din vina acestuia, se va inregistra de catre personalul delegat.
D) ALTE CLAUZE
a) daca in perioada derularii contractului, se produce si se inregistreaza cel putin un accident de
munca cu incapacitate temporara cu un lucrator, contractantul respectiv va fi eliminat din lista
potentialilor furnizori pentru SC Delgaz Grid SA pe o perioada de 1-3 ani. Perioada va fi stabilita
prin procesul verbal de cercetare al accidentului respectiv;
b) daca in perioada derularii contractului, se produce si se inregistreaza cel putin un accident de
munca cu invaliditate, colectiv sau mortal, contractantul respectiv va fi eliminat total din lista
potentialilor furnizori.
5.2. Conditii privind situatiile de urgenta
1. 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.
2. Se vor respecta prevederile legislatiei si reglementarilor specifice in vederea evitarii producerii
de incendii sau inceputurilor de incendii avandu-se in vedere a nu se extinde aceste fenomene:
•
•
•

Ordin MAI nr. 158 / 22.02.2007 Pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind apărarea împotriva incendiilor;
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•
•
•

Ord. MI 138/2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea
activităţii de apărare împotriva incendiilor-DGPSI-005;
Ordin nr 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta;
Ordin MAI nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

5.3. Conditii privind protectia mediului inconjurator
1. Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt
Agentia de Protectia Mediului locala si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.
2. Se vor respecta prevederile legislatiei si reglementarilor specifice referitoare la protectia mediului
inconjurator:
• Ordonanţa nr.195/2005 – privind protecţia mediului, aprobata de Legea nr.265/29.06.2006
cu modificarile si completarile ulterioare aflate in vigoare
• Legea nr. 107/1996 a apelor;
• Legea nr.104/28.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator
• OUG nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile aprobata de Legea nr.
465/2001 cu completarile ulterioare(OUG nr. 61/2003 pentru modificarea OUG 16/2001
privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile);
• Ordin 95/2005- Ordin al minstrului mediului si schimbarilor climatice privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si
lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deposit de deseuri;
• HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si alte reglementari in vigoare;
• HGR nr. 162 / 2002 privind depozitarea deseurilor;
• OGR 33 / 1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul
productiv a deseurilor refolosibile de orice fel;
• Legea nr.101/15.06.2011 Pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea
mediului
• OUG nr. 196/22.10.2005 Privind Fondul pentru mediu modificata si completata de Legea
nr.292/02.11.2007, OUG nr.15/23.02.2010, OUG nr.115/15.12.2010, OUG nr.71/31.08.2011,
OUG nr.31/27.08.2013
• Ordin nr. 578/06.06.2006 Pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor
datorate la Fondul pentru mediu modificat si completat de Ordin nr. 607/17.12.2008, Ordin nr.
648/02.12.2009, Ordin nr. 1032/10.03.2011 .
• Ordin nr. 794/06.02.2012 Privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje
• Legea nr. 211/15.11.2011 Privind regimul deseurilor
• HG nr. 621/23.06.2005 Privind gestionarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje
• HG. nr. 1061/10.09.2008 Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei
• HG nr. 351/21.05.2005 Privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu
substante chimice modificata si completata de HG nr. 738/14.06.2006, HG nr.
210/28.02.2007, HG nr. 1038/13.10.2010
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•

Regulament 1272/2008 Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor si a
amestecurilor periculoase
• HG nr. 937/01.09.2010 Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe
piata a preparatelor periculoase
• HG nr. 1408/2008 Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor chimice
• HG nr. 1022/10.09.2002 Privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune in pericol viata,
sănătatea, securitatea şi protecţia mediului.
3. Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului;
- modul de depozitare şi gestionare a materialelor;
- colectarea şi transportul materialelor;
- prevenirea poluării accidentale a solului şi luarea măsurilor care se impun când aceasta se
produce.
Se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare, specifice protecţiei mediului, cum ar fi:
-

Legea 211/2011 –republicata privind regimul deseurilor
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/29.06.2006
HG 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic

Protectia solului si subsolului, a calitătii apelor si a calitătii aerului
Echipamentele si materialele in timpul depozitarii si functionarii instalatiilor nu trebuie sa aiba
pierderi de substante care ar putea polua aerul, apa si solul.
Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor
Echipamentele şi utilajele livrate trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de nivel acustic si al
vibratiilor.
Gospodărirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase
În baza HG nr. 1408/2008 Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor chimice, toate
materialele/produsele care conţin preparate chimice periculoase vor fi însoţite de fişa tehnică de
securitate.
Furnizorul 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 cat si prevederile
Ordonantei nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor
modificata si completata de catre Ordonanta nr.8/30.01.2012.
Cap. 6 CONDITII DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestatorii vor respecta conditiile impuse de legislatia in vigoare (autorizari, instruiri,
dotari de protectia muncii, etc.) , care sa-i permita efectuarea de servicii de calitate.
Achizitorul isi rezerva dreptul, in cazul rezilierii contractului, sa solicite plata de catre prestator a
daunelor ce rezulta ca urmare a acestei actiuni.
Ofertantii vor prezenta prin documente ca au desfasurat activitati similare de “verificari
echipamente EIP”- cu rezultate corespunzatoare, prin depunerea de documente justificative
corespunzatoare.
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Calitatea materialelor, pieselor si subansamblelor nou utilizate, se atestă prin declaratii de
conformitate certificate de calitate/ buletine de încercări /, emise de fabricanţii/furnizorii
acestora.
Este obligatoriu ca produsele achiziţionate necesare pentru prestarea serviciilor, să respecte
conditiile privind certificarea conformitatii si sa se încadreze în prescripţiile prevăzute în
documentele tehnice, normative în vigoare în Romania, referitoare la:
- securitatea muncii
- protecţia sănătăţii
- protecţia mediului înconjurător
Neîncadrarea prestarii serviciilor în timpii solicitaţi dă dreptul achizitorului de a
percepe prestatorului plata de daune, in functie de durata intarzierii serviciilor.
Contravaloarea acestor servicii (calculata pe baza facturilor emise de alti prestatori) va fi
suportata de prestatorul raspunzator de neexecutarea operatiilor. De asemeni, in cazul
neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate, achizitorul are dreptul in
afara penalitaţilor prevazute si la compensarea eventualelor pierderilor suferite din vina
prestatorului.
Executarea necorespunzatoare a unei singure operaţiuni din caietul de sarcini, din vina
exclusiva a prestatorului, da dreptul achizitorului de a nu efectua decontarea serviciilor, pana la
inlaturarea neconformitatii.
Pentru executarea cu intarziere a volumului minim contractat , beneficiarul va deduce
prestatorului penalitati zilnice egale cu valoarea maxima admisa de legislatia in vigoare.
6.1. Reglementari tehnice aplicabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie editia 2009;
NTE 003/2004 -Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu
tensiuni peste
1000V,
Ordinul ANRE 35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a
activitatii
de mentenanta;
PE 003/79 – Nomenclatorul de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în
funcţiune şi
darea în exploatare a instalaţiilor energetice,
NTE 001/03/00 – Normativ pentru alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor
electroenergetice împotriva supratensiunilor;
PE 127/83 – Regulament de exploatare tehnică a LEA ;
RE – FT 61/77 – Executia si verificarea prizelor de pamant cu bentopriza;
RE – Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;
PE 116/94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice,
RE-I 140-84 - Instrucţiuni privind controlul şi revizia tehnică a clemelor şi armăturilor din
LEA
şi staţiile de 110-400 kV,
FT 37 / 90 – Revizia liniilor electrice aeriene de 110 kV,
FT 44-81 – Înlocuirea firului de gardă la LEA 110, 220 şi 400 kV,
FL 9/90 – Montarea conductoarelor active şi de protecţie la LEA de 110 kV simplu, dublu
şi
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multiplu circuit,
RE-I 23 /88 – Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la pământ.
IT(L) 1-85 – Asamblarea stâlpilor metalici bulonaţi pentru LEA,
FS 4 /82 – Executarea instalaţiilor de legare la pământ în staţii, posturi de transformare şi
linii
electrice aeriene,
• IT(L) 9/88 – Montarea clemelor de înnădire şi de tracţiune pe conductoarele active şi de
protecţie ale
• LEA de medie şi înaltă tensiune,
• LI-FT 46-84 – Execuţia lucrărilor la LEA în condiţii speciale meteorologice,
• LI - I 56/ 81 - Instrucţiuni tehnice şi organizatorice pentru pregătirea lucrărilor de
exploatare şi
întreţinere la încrucişările LEA de toate tensiunile,
• IT(L) 17/89 – Catalog privind structura şi formarea lanţurilor de izolatoare de 110-400
kV.
• „Carti Tehnice” sau „Fise Prezentare Produs” pentru izolatoare compozite si lanturi de
izolatoare
pentru LEA si Statii de 110kV.
• SR 6290/2004 – Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de telecomunicaţii;
• Ordinul ANRE nr.25 din 20 iulie 2007 – privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice
din
sistemul electroenergetic;
• Ordinul ANRE nr.24 din 20 iulie 2007 – privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea
electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din
sistemul
electroenergetic;
•
•
•

6.2. Cerinte privind managemetul calitatii
Contractantul va detine autorizari necesare pentru prestarea serviciului de verificari EIP
Calitatea prestarii serviciului va fi urmarita pe parcursul executiei de personalul specializat al
achizitorului si se vor intocmi toate documentatiile impuse de legislatia in vigoare.
Serviciile se vor presta conform prevederilor din prescriptiile energetice, fisele tehnologice si
reglementarile legale in vigoare.
Cap 7 CONDITII MINIME DE CALIFICARE
•

•

Ofertantul va face dovada ca detine certificate emise de organisme acreditate, care să
confirme certificarea sistemelor de management al calitatii, mediului si sanatatii si
securitatii muncii (conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, valabile la data limita de
depunere a ofertelor) in vederea acceptarii lui de catre achizitor;
Prestatorii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca: detine personal
calificat/autorizat, dotari specifice, utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport,
laboratoare de incercari-masuratori si documentatii tehnice referitoare la standarde
aplicabile, prescripţii energetice, instrucţiuni tehnice, fişe tehnologice pentru reaparatii,
necesare pentru indeplinirea contractului.
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•
•

•

Prestatorul va prezenta o declaratie prin care declara ca au capacitatea de presta doua servicii
simultan.
Contractantul va completa Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca,
situatiile de urgenta si protectia mediului. Acesta va fi indosariat separat impreuna cu
dovezile solicitate in chestionar si cu Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si
sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului
Se accepta subcontractarea serviciilor cu conditia ca subcontractantul sa indeplineasca
aceleasi conditii ca si contractantul din punct de vedere al dotarii si al existentei
personalului calificat. In cazul folosirii de subcontractanţi nedeclaraţi şi neagreaţi, Delgaz
Grid SA poate solicita rezilierea contractului, cu toate consecinţele care derivă din
clauzele acestuia.

Cap. 8. CONDITII SPECIFICE LA PRESTAREA SERVICIILOR
8.1. Transportul
Transportul materialelor/ echipamentelor la locul de prestare al serviciilor se va asigura de catre
prestator.
8.2. Inspectii, teste, verificari care se efectueaza
Încercările si verificările vor corespunde listei din prescriptiile in vigoare si se vor emite
buletine/rapoarte de încercare/ verificare
Demonstrarea calitatii materialelor/pieselor/subansamblelor, inglobate in reparatii se va face :
- pe baza declaratiilor de conformitate emise de organele competente ale furnizorilor sau daca
este cazul, 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;
- pe baza certificatelor de calitate si garanţie emise de catre furnizori.
Toate ducumentele vor fi atasate echipamentului reparat.
8.3. Receptia
Se vor receptiona in vederea acceptarii la plata numai serviciile finalizate si care indeplinesc
cerintele de calitate.
Recepţia echipamentelor reparate se va realiza in prezenta delegatului prestatorului, prilej cu care
se va incheia proces verbal de receptie
La recepţia serviciilor se va verifica :
- declaratia de conformitate a prestatorului privind prestarea serviciilor prevazute in nota de
constatare.
- certificate de calitate si garantie pentru echipamentul receptionat.
- buletinele incercarilor si masuratorilor finale executate asupra echipamentelor,
- copii dupa certificate de calitate , declaratii de conformitate, buletine de masuratori pentru
materiale si piese de schimb.
- existenta, daca este cazul, a instructiuniilor suplimentare privind montajul, exploatarea si
mentenanta echipamentului reparat.
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Cap. 9. Termen de garantie
Orice deteriorare survenita din culpa prestatorului, pe perioada in care lucrarea este in garantie,
va fi remediatii de catre prestator, pe cheltuiala acestuia.
Timp de executie: 30 zile
Termen de garantie: 12 luni
Cap. 10. LEGISLATII SI NOTIFICARI:
La intocmirea caietului de sarcini si atribuirea de oferte se va respecta legislatia in vigoare
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii
• HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 6 iunie 2016 -pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial /acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
• Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru
Achiziții Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea
ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub
incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și
pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate
Cap 11. ANEXE
La prezentul caiet de sarcini sunt anexate urmatoarele:
Anexa - Lista operatiuni verificari si inlocuiri EIP
Anexa 1_ Nota de chemare
Anexa 2_ Nota de constatare
Anexa 3_ Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia
mediului
Anexa 4_ Conventie SSM, SU, PM- Anexa la contract

Laurențiu Ungureanu
Șef Serviciu Suport Achiziții Electricitate

Adina Murariu
Specialist Suport Achiziții Electricitate

Nr. Crt
1
2
3
4
5

Operatii verificari echipamente Nakita
Incercare cu tensiune marita prajina 9m
Incercare cu tensiune marita prajina 6m
Verificare tensiune de prag detector MT(6‐35KV)
Verificare tensiune de prag detector 110 KV
Verificare tensiune de prag indicator de corespondenta faze

Cantitati
estimate
DEGR EE 24
luni
187
95
571
162
367

Pret Unitar Valori totale
inlocuire/ ( inlocuiri/
verificare
verificari)

TOTAL Lei:

0
0
0
0
0
0

Data Protection Notice
Compliance with data protection regulations is very important to us. Below we provide you with information about the processing of your personal data in connection.
The following provisions apply from 25/5/2018, meaning upon entry into force of the General Data
Protection Regulation (GDPR) and the revised Federal Data Protection Act (BDSG).
A. Use of your data in the conclusion, execution and termination of a
contractual relationship (Art. 6(1) lit. b GDPR) or in our legitimate interest
(Art. 6(1) lit. f GDPR)
We process your personal data in accordance with current regulations on data protection.
We use your data to conclude, execute or terminate a contract with you or your employer. More
specifically, this data consists of
•
•
•

Your name,
Your business address
Your business contact information, such as telephone number and email address.

If you are our contractual partner, we collect additional information from you, such as
• Your banking information
for the purpose of concluding, executing and terminating the contractual relationship.
If you are a representative / employee or our partner's contact person, we use your personal data
to manage the relationship with the client you represent, or we may rely on your personal data in
preparing the materials needed to provide our services. We may process some of your data to fulfil
the legal obligations incumbent on the company in the context of the services provided, including the
processing of the requests made or the performance of the verifications and formalities related to
the commercial relationship being conducted by the company or for fulfilling a legal obligation of the
company, through regulations of the National Regulatory Authority for Energy (ANRE).
In all cases, the data is provided either directly by you or by our contractual partner. The data collections processed in this context are generally identification data (first name, last name, e-mail address, telephone) the address for which the services are requested, the mailing address and other
personal data that we provide you can provide directly or are needed and result from the unfolding
of contractual relationships (such as: place of consumption code, installation code, index, con sum
amount etc.).
If we did not collect this data directly from you, we obtained it from public sources
B. Provisions relating to the credit check (legitimate interest - Art. 6(1) lit. f, GDPR)
If you are our contractual partner, under certain circumstances we conduct a pre-qualification process in establishing contractual relationships.
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This means that we
•

determine whether taking into consideration the provisions of the Money
Laundering Act, the UK Bribery Act and the EU sanctions list pursuant to EU Directives
2580/2001 and 881/2002 we may enter into a business relationship with you and

•

verify your credit worthiness.

In conducting a credit check, prior to concluding the contract we obtain information relating to credit
worthiness from credit reporting companies.
We may refuse to conclude a contract with you if the credit check yields negative indicators with
regard to credit worthiness.
The indicators on creditworthiness can be serious negative indicators (insolvency, statutory declaration, remand order), which are negative indicators of actions by you that are not in compliance with
contract well as probability values for assessing creditworthiness (so-called scoring).
The credit reporting companies store data they receive from, for example, banks and businesses. This
data includes last name, first name, date of birth, address as well as information on outstanding
claims and actions not in compliance with contract. The credit reporting companies make this data
available to their partner companies so that the latter can review credit worthiness. Requirements:
The credit reporting companies’ contracting partners have a legitimate interest that the data is
transmitted to them. A legitimate interest can be the intention to conclude a contract, for example. If
you want to get information about the data kept on you, you can get it directly from the credit reporting companies.
C. Provisions relating to the credit check (legitimate interest - Art. 6(1) lit. f, GDPR)
To avoid bad debts, we monitor the initiation of insolvency proceedings.
D. Retention Period
The following applies to the employees of our contractual partners: The personal data provided by
your employer is retained by us in a database as long as and for the purpose of placing potential additional orders by your employer until your employer or we are no longer interested in maintaining a
business relationship.
The following applies if you are the contractual partner: After termination of the contractual relationship, we will store data relevant to this contractual relationship for the statutory retention periods and delete it once that period has expired. Exempted is the personal data you provided that we
will retain in a database as long as and for the purpose of placing potential additional orders by us
from you until you or we are no longer interested in maintaining the business relationship. You shall
notify us in the event there is no longer an interest in maintaining a business relationship.
E. Recipients and Categories of Recipients
Where necessary we provide personal data to companies in our group or to external service providers (e.g. for billing and for IT services) on the legal basis of a data processing agreement.
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Additional recipients of your data may be:
•

Public authorities on the basis of statutory provisions (e.g. social insurance carriers, financial
authorities, police, public prosecutor’s office, regulatory agencies).

F. Data transfers to third countries
Data transfers to countries in which no adequate level of data protection exists (“third countries”)
result as part of the administration, development and operation of IT systems and only insofar as (a
the transfer is generally permissible, and b) special conditions exist for transmission to a third country, in particular the data importer guarantees an adequate level of data protection in accordance
with EU standard contractual clauses for the transfer of personal data to data processors in third
countries.
The EU standard contractual clauses can be downloaded at this link http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

G. Your rights
The party responsible for processing your data is the contracting partner. You can find this in the
contract that was concluded with you or ask your employer.
You are entitled at any time to object to the commercial or other use of your data if this use of this
data occurs on the basis of Art. 6(1) lit. f GDPR (protecting the legitimate interests of the party responsible). To do this, all you need do is send a simple message to us.
You can continue to request information at any time about the data we have stored on you, the correction of errors as well as its deletion if the data is no longer needed or a restriction on processing
of your data.
You are entitled to receive your data in a structured, conventional, machine-readable and interoperable format and to transfer it to another responsible party if you made the data available with your
consent or the processing of the data is required to fulfil a contract. This does not apply if we process
the data, because we are legally obligated to process it. Upon request we will transfer your data to a
third party named by you or to another company.
You can find the appropriate data protection officer in the list at the following link protectiadatelor@delgaz-grid.ro
In addition, you may lodge a complaint with a regulatory authority. You can turn to a regulatory authority with jurisdiction where you are or to one with jurisdiction where we are.
The Contractor is required to inform his employees, in accordance with the "Data Protection Notice",
that the E.ON Group companies process data of the contractor's employees / representatives and
what this processing involves. If you are our contractual partner and, for example, as PFA you are
covered by the provisions of the data protection legislation, this information concerns you in the way
we process your personal data.

3

