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CAIET DE SARCINI,
pentru achizitie servicii in vederea elaborarii unui

Studiu de solutie privind subtraversare Dunare si Borcea a titeiului transportat prin
conductele Constanta - Baraganu 14", 20", 28"

1. INVESTITOR I BENEFICIAR

CONPET S.A. - cu sediul central in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod postal 100559,
jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont
virament IBAN nr.R088RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiesti, reprezentata prin Director
General ing. ILASI LIVIU si Director Directia Economica ec. SANDA TOADER.

In calitate de operator al Sistemului National de Transport prin Conducte al titeiului, gazolinei,
condensatului si etanului, CONPET SA opereaza si intretine reteaua de conducte cu diverse
diametre, statii de pompare, rezervoare, rampe de incarcare - descarcare C.F.

2. INFORMATII GENERALE

2.1. Conceptul de baza
Subtraversarea Dunarii si a Borcei cu conductele de transport titei a fost realizata in doua etape

in functie de anul montarii conductelor magistrale.
Astfel in anul 1968 s-au instalat 4 fire de 12 %" la subtraversarea Dunarii si 4 fire de 12%" la

subtraversarea Borcei, fire arondate conductei magistrale de 14" Constanta-Pitesti.
S-a ales acesta solutie deoarece la aceasta data singura posibilitate de instalare a conductelor

la subtraversarea Dunarii si Borcei consta in dragarea fundului apei si lansarea acestor fire (care aveau
montate inele de beton pentru stabilitate in zona inundabila si protectie de beton pe toata zona de apa).

In anul 1978 se instaleaza inca 6 fire (firul 8-13) care se aloca conductei de 28".
De mentionat ca pentru conducta de 20" (instalata in anul 1974) nu s-au construit fire noi, fiind

relocate doua fire de la conducta de 14" (firele 1 si 2).
In anul 2003 s-a realizat prima inspectie de depistare a coroziunilor (PIPETRONIX

GERMANIA), urmata de inca doua inspectii (anul 2008 CALA ROMANIA si anul 2015-2016 ROSEN
GERMANIA).

Rapoartele obtinute a dus la remedierea a 13 defecte din 14 in anul 2003, abandonarea firelor
8,10 si 13 la subtraversare Dunare si 9,10 si 12 la subtraversare Borcea.

De asemenea, de pe firele godevilate in anul 2016 s-au depistat defecte de peste 82% pe firul 8
de la subtraversare Borcea si a firelor 1,9,12 de la subtraversare Dunare. Acestea sunt inchise, si se va
incerca repararea defectelor cand apa Dunarii este scazuta.

2.2. Denumirea Obiectivului:

Studiu de solutie privind subtraversare Dunare si Borcea a titeiului transportat prin conductele
Constanta - Baraganu 14%",20",28",

2.3. Amplasament:
1. Subtraversare Dunare este amplasata intre punctele de lucru Conpet C1 - mal drept ( com.
Seimeni, jud. Constanta) si C2 - mal stang ( Com. Stelnica, jud. lalomita )
2. Subtraversare Borcea intre punctele de lucru Conpet C3 - mal drept ( com. Stelnica, jud.
lalomita) si C4 - mal stang ( Oras Fetesti, jud. lalomita )
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2.4. Con~inut cadru:

Studiul de solutie se va intocmi pentru minim 3 variante si va trebui să tina cont de
următoarele elemente:

a) Numarul de conducte ce va face obiectul preluarii ţiţeiului din conductele magistrale;
b) Diametrul acestora;
c) Modalitatea de instalare şi operare;
d) Necesitatea pastrarii unor fire de rezerva.

Elementele minime tratate vor fi:
a) Informaţii generale privind studiul de soluţie:

Situaţia actuala;
Descrierea investiţiei;
Descrierea constructivă: minim 3 variante;

b) Date tehnice ale investitiei:
Amplasament;
Studii de teren;
Batimetrie (se va pune la dispoziţie cea realizata de Conpet În anul 2015, la cerere);
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat (daca este cazul);
Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament;
Caracteristicile hidrologice ale braţelor Dunare şi Borcea;
Organizarea de şantier;
Cai de acces;
Programul de execuţie al lucrărilor, grafice de lucru;
Protecţia mediului;
Protecţia calităţii apelor;
Protecţia aerului;
Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor;
Protecţia Împotriva radiaţiilor;
Protecţia solului şi subsolului;
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice;
Gospodârirea deşeurilor;

c) Costurile estimative ale investiţiei: minim 3 variante
d) Concluzii, propuneri.

3. INFORMATII TEHNICE

3.1. Natura produsului vehiculat prin conducte: titei

Valori titei
820 - 875
max 1 %
-13 - 8
65 % v/v la 350°C
20°C: 4,78 - 18,39
30°C: 3,05 - 13,38
40°C: 2,54 - 9,75
50°C: 2.13 - 7,52
120 - 150
max 3,5
max 6
5 - 8

[eSt]

Densitatea,la t=15°C
Continut de im uritati
Punct de con elare,
Distilare- ama distilarii in functie de tem eratura
Vascozitate einematica la minim doua temperaturi diferite

Presiunea de va ori Reid la 37,BoC
Continut de sulf
Continut de cloruri,
Continut de arafina,

Tabel roprietati fizico-chimice 014%"
S ecificatii
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Specificatii Unitati Denumire ( Valori
Punct de plecare / element instalatie - Constanta
Punct de destinaţie / element instalatie - Baraganu
Lungimea conductei Km 84,169
Capacitatea de transport m3/zi 6.000 m3/zi
Diametrul exterior conducta existenta inch/mm 14" - 355,6 mm
Presiunea de proiectare bar 64
Presiunea de plecare bar 30-32 bar
Temperatura la plecare: °C 10-15°C
Durata de funcţionare preconizata ani 60
Conducta godevilabila - Da
Protectie catodica existenta - Da

Tabel proprietati fizico-chimice 020"

Specificatii

Presiunea de va ori Reid la 37,aoC
Continut de sulf

Date Tehnice 020"

Valori titei
840 - 870
max 1 %
-8 + -2°C
55 % v/v la 350°C
20°C: 20,79
40°C: 11,25
50°C: 7,72
95
max 0,15

Specificatii Unitati Denumire / Valori
Punct de plecare / element instalatie - Constanta
Punct de destinaţie / element instalatie - Baraganu
Lungimea conductei Km 85,152
Capacitatea de transport m3/h 650 m3/h
Diametrul exterior conducta existenta inch/mm 20 "
Presiunea de proiectare bar 64
Presiunea de plecare bar 30 bar
Temperatura la plecare: °C 40°C
Durata de funcţionare preconizata ani 65
Conducta godevilabila - Da
Protectie catodica existenta - Da
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Specificatii Valori
Densitatea kg/m31a t=15 (0C) 860+870
Conţinut de impurităţi (% apa + suspensii solide) pana la 1%
Punct de congelare °C _5°+ -8°C
Distilare-gama distilării În funcţie de temperatura % 54% vol/volla 3500C
Vâscozitarea cinematică la minim două temperaturi 20,72 cSt la 20oC, 15,04 cSt la 30oC,
diferite 8,60 eSt la 40oC, 6,32 cSt la 500C
Presiunea de vapori Reid (mm Hg) 130
Continut de sulf (% mim) 1+2,5
Continut daruri Kg/vag 6
Continut parafina (% mim) 5
Indice de coroziune Min.0,035 mm/an

Date Tehnice 028"
Punct de plecare 1element instalatie Constanta
Punct de destinaţie 1element instalatie Baraganu
Lungimea conductei (km): 87,892
Capacitatea de transport (m3/zi sau m3/an):
Diametru conducta inch/mm 28"1711,2 mm
Presiunea de proiectare (bar): 64
Presiunea de plecare (bar):
Temperatura la plecare: °C
Durata de funcţionare preconizata: 60 ani
Conducta godevilabila Da
Protectie catodica Da

4. CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATIEI

4.1 LEGISLATIA APLICABILA

La Întocmirea studiului se vor respecta urmatoarele prevederi legislative:
HG nr. 28/09.01.2008 privind conţinutul - cadru al documentaţiei tehnico-economice

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea În construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
si HG nr. 1231/2008 - modificarea HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi
completă riie ulterioare;

Ordinul nr. 863/ 2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicat in Monitorul Oficial nr. 524/ 11 iulie
2008;
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Ordinul nr. 4/2007 pentru aprobare Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguranta afereente capacitatilor energetice;

HG nr. 7661 1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 3191 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările
ulterioare;

OUG nr. 195/2005.privind protectia mediului inconjurator, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 3071 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
Legea nr. 3331 2003 privind paza' obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu

modificările şi completările ulterioare- Legea 215/2015.
Legea nr. 4401 2002, pentru proiectele privind montarea de utilaje, echipamente si instalatii

tehnologice industriale;
Ordonanta 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii

tehnologice industriale modificata prin Legea 440/2002;
Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a.

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006;
HGR nr. 34912005 privind depozitarea deseurilor;
HGR nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurllor de ambalaje;
Ordonanta de urgenta nr.51 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
HGR nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierere temporare sau'

mobile (cu modificările şi completările ulterioare- HG 601/2007.
Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile nr.1215/2008, privind aprobare Normativ tehnic

pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 "Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor
tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de
apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor.

ORDIN nr. 799 din 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de
fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a
apelor.

De asemenea se vor respecta prevederile Ordinului Nr. 196 din 10 octombrie 2006 privind
aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de
siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, emis
de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale publicat in M.O. Nr. 855 din 18.12.2006.

4.2. CERINTE PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE SOLUTIE
Prestatorul va executa forajele in sistem de carotaj continuu si va detine instalatie mecanica

aferenta executiei. Adancimea forajelor va fi de minim 30m (sub talveg, fata de cota maluri)
Forajele din albia minora se vor executa de pe platforme navigabile.
Lucrarile precizate vor fi executate de firme de specialitate, cu personal calificat si dotarile

necesare, conform normativelor si legislatiei in vigoare.
Ofertantii vor prezenta lucrari geotehnice, topografice si hidrotehnice, similare lucrarilor

solicitate, executate la traversarea cursurilor de apa cu conducte.

Acesta va contine urmatoarele:
A. PIESE SCRISE

Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiţii;
2. amplasamentul Uudeţul, localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiţiei;
4. elaboratorul studiului.

Informatii generale privind studiul
1. situaţia actuală.
2. descrierea investiţiei:

Pa. 5 din 14
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a) scenariile tehnica-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse;
- scenarii propuse (minimum trei);
- scenariul recomandat de către elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
3. date tehnice ale investiţiei:
a) zona şi amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală. reprezentând terenuri din

intravilan/extravila n;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere În

sistem de referinţă naţional;
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele

determinărilor de laborator. analiza apei subterane. raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare
şi consolidări;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului

de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime
pentru aprobare;
f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
Costurile estimativa ale investitiei
1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
3. durata de realizare (luni);
4. capacităţi (În unităţi fizice şi valorice);

8. PIESE DESENATE:
1. plan de amplasare În zonă (1 :25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a

tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
5. scenariile tehnica-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse

Pentru fiecare din solutiile/variantele propuse vor fi Întocmite documentatii si vor
fi analizate În vederea identificării variantei optime.
C. STUDII DE SPECIALITATE

1. Studii topografice
In vederea elaborarii studiului de solutie vor fi luate in calcul următoarele elemente:
- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmează a fi proiectata lucrarea, pentru a cunoaşte
cadrul general al amplasamentului ;
- verificarea Încadrării lucrării ce urmează a fi proiectata in planul amenajărilor de perspectiva;
- consultarea documentaţiilor si lucrarilor existente pe sectorul luat in calcul;
- măsurători topometrice;
- studii privind comportarea in timp a lucrărilor existente in zona.
Cerintele topografice in cadrul lucrarilor de proiectare
Pentru faza de studiu aceste cerinte sunt:
- O retea topografica materializata prin borne topografice;
- Descrierea topografica si schita de reperaj pentru bornelor topografice folosite la ridicare;
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- Identificarea elementelor de suprafata si subterane pentru intreaga arie de lucru;
- Planul de situatie cu obiectivele proiectate in format AutoCAD(dwg) in coordonate Stereo 70;
- Planurile de detaliu si executie pentru fiecare obiectiv proiectat; .
- Tabelul de coordonate pentru fiecare obiectiv.
Plan de situatie care sa includa albia, malurile si exteriorul malurilor pe toata zona luata in calcul (minim
50m amonte si 50m aval de lucrare, in functie de lungimea lucrarii)- scara: 1:500 sau 1:1000
Profil longitudinal prin traseul conductei pe care va fi figurata linia malurilor si zonele erodate
Profile transversale cu sectiunea eroziunii si exteriorul malurilor
Profil transversal in sectiunea conductei
Profile transversale cu lucrarile propuse
Sectiuni ale albiei cu lucrarile propuse
Detalii ale lucrarilor propuse la diferite scari topografice.

II. Studii geologo - tehnice

a) Studii geotehnice
Pentru locaţiile indicate acesta va contine:
descriere amplasament;
scopul cercetarilor efectuate, delimitarea zonei cercetate cu incadrarea ei intr-o unitate
geomorfologica, gelogica si tectonica;
geomorfologia zonei;
structura geologica ;
climatul In regiune (stabilirea zonelor supuse inzapezirii, adâncimea de lnghet, regimul
vânturilor si precipitatiilor) ; .
date seismice conform "Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii",
indicativ NP 074 -2014, precum si a urmatoarelor reglementari tehnice nationale;
antecedentele terenului (umpluturi, cerinte, exploatari miniere). Stabilitatea generala a zonei;
caracterizarea litologica a terenului cu indicarea adâncimii la care apar infiltratii de apa;
descrierea unui pamânt va cuprinde textura, structura, culoarea, consistenta (indesare) ;
se vor semnala fenomenele fizico-geologice cum sunt: zone mâl oase, turba, fenomene
carstice, alunecari de teren, zone miniere sau concesiuni In perspectiva;
solutii privind protejarea taluzelor ;
se va estima potentialul si probabilitatea de producere a alunecarilor de teren;

. partea grafica va cuprinde planul de situatie cu indicarea pozitiei lucrarilor de cercetare
efectuate, fisele forajelor, profile geotehnice;

Studiul geotehnic se va incheia cu concluzii si recomandari privitoare la:
sistemul constructiv optim determinat de condiţiile geologice şi geotehnice;
valori de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale straturilor terenului de fundare;
stabilitatea terenului de funda re;
adâncimea şi sistemul de fundare optim;
măsuri de execuţie dictate de condiţiile de teren;
apreciere asupra agresivităţii apei subterane;
Încadrarea rocilor din terenul de fundare În clasele prevăzute În normele de deviz pentru
terasamente şi săpături (vor fi necesare lucrări cu explozibili, dinamitări, derocări, etc.);
se va estima potenţialul şi probabilitatea de producere a alunecărllor de teren;
partea grafică va cuprinde planul de situaţie cu indicarea poziţiei lucrărilor de cercetare
efectuate, fişele forajelor, profile geotehnice, bloc-diagrame;

Fiecare strat al forajului va fi caracterizat complet şi anume:
granulometrie;
limită de curgere - WL (%);
limită de plasticitate - Wp(%);
indice de plasticitate - Ip;
indice de consistenţă - Ic;
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greutatea volumetrică - y;
porozitatea - n;
indicele porilor - e;
unghiul de frecare internă - 0;
coeziunea - c;
modulul de deformare - E.

Aceste caracteristici sunt necesare pentru unele calcule din care amintim:
calculul zidurilor de sprijin la apărări de maluri (daca este cazul);
calculul seismic al conductelor (stadiu experimental încă).

Documentatiile geotehnice elaborate vor avea ca anexe urmatoarele:
harti diverse ce reprezinta particularitatile geolog o-tehnice si geotehnice ale sectiunii
traversate;
sectiuni geologice, hidrogeologice si geotehnice.
fise de stratificatie
fise cu rezultatele incercarilor de laborator
scheme, desene, fotografii si alte materiale care ilustreaza diverse aspecte ale conditiilor
geologo-tehnice din sectiunea traversarii cursului de apa.
planuri de situatie cu indicarea pozitiei lucrarilor de cercetare efectuate.

Studiile geotehnice se vor face prin executia de foraje pe maluri si in albia minora a cursului de apa.
Forajele se vor executa tinand cont de solutia de traversare, astfel:
Pe Dunare si bratul Borcea se estimeaza executarea a cate 9-11 foraje la fiecare, dintre care:

5 - 7 foraje in albia minora;
4 foraje pe maluri;

Adancimile forajelor sunt estimative, astfel ca in faza SF se vor executa cu urmatoarele adancimi:
Pe maluri 30 - 50 m (fata de cota malurilor);
In albie 30 - 50 m sub talveg.

Din foraje se vor recolta probe de pamant, care se vor analiza in laborator autorizat.
Intocmirea documentatiilor geotehnice se face conform NP074/2014 si Eurocod 7.

b) Studii geofizice
In completarea studiilor geologice se executa urmatoarele investigatii geofizice:
• Cercetari geoelectrice (rezistivitati)
• Cercetari geomagnetice
• Cercetari geofizice
Acestea se executa de catre societati specializate, concomitent cu cercetarile geotehnice.
Avand in vedere ca in sectiunile de traversare a Dunarii si a bratului Borcea sunt deosebiri

structurale majore in ceea ce priveste litologia ce va fi intalnita, adancimea forajelor poate fi majorata
sau redusa in functie de solutia de subtraversare.

Sectiunea de traversare, precum si solutia tehnologica vor fi stabilite in functie de cercetarile
mentionate mai sus.

III. Studii hidrologice.
Principalele caracteristici hidrologice ce intervin in proiectare sunt:

debitele maxime cu diverse asigurari conform STAS 4068/2-87 ;
coeficientii de rugozitate in albia minora si majora;
nivelul maxim inregistrat (nivel istoric) ;
pantele suprafetei libere a apei si vitezele corespunzatoare;
evolutia morfologica a albiei minore prin care se poate evalua tendinta de erodare a malurilor
sau de formare a pragului ;
regimul de depuneri si afuieri ale albiei, pentru stabilirea solutiilor de regularizare si consolidare
a albiei.
efectul apelor subterane asupra terenului de sub, din jurul si care acopera conducta- eroziuni,
transport material, creare goluri ce duc la prabusirea terenului, fenomene de sufozii şi formarea
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grifoanelor, cratere, fapt ce duce la instabilitatea terenului adiacent conductei; eroziuni in lungul
conductei datorate infiltraţiilor.
Studiile hidrologice se executa de unitati specializate, fiind o lucrare complexa si de unitati

atestate Ministerul Mediului si Padurilor..
La determinarea debitelor maxime, corespunzatoare claselor de importanta se va tine cont de
prevederile normativelor in vigoare.

Studiul hidrologic va avea urmatorul continut:
• descrierea amplasamentului;
• caracterizarea zonei din punct de vedere hidrografic;
• nivele maxime şi minime; nivelul maxim va fi nivelul corespunzător debitului cu asigurarea din

STAS 4068/2-87, funcţie de clasa de importanţă a lucrării corespunzătoare STAS 4273/1983;
• viteza de curgere;
• caracterul fundului albiei şi malurilor, stabilitatea acestora, debitul solid, lichid, compoziţia

chimică a apei;
• zone inundabile, perioada de stagnare a apei revărsate pe suprafaţa inunda bilă;
• adâncimi de afuiere;
• scurgerea plutitorilor, grosimea gheţii, posibilităţi de formare a zăpoarelor;
• cheia Iimnimetrică (calcul şi reprezentare grafică).

Elaborarea documentatiilor se va face in doua etape distincte si anume:
1. Etapa de observare si inregistrare date in care se vor inregistra urmatoarele:

morfologia terenului in sectiunea erodata.
prospectare hidro in amonte si aval de sectiunea erodata.
analiza fenomenelor de stabilitate a malurilor si a fenomenelor erozionale in sectiunile
afectate
analiza elementelor de rugozitate din sectiunea, a constitutiei geologice ale terenului in
sectiunile de traversare.

2. Etapa de observare si inregistrare date in care se vor inregistra urmatoarele:
calcule privind determinarea nivelului maxim al apelor la debitul de calcul (Nmax) pentru clasa
de importanta stabilita;
calcule privind determinarea valorilor de afuiere dupa cum urmeaza:

• valorile afuierilor totale.
Debitele maxime la care se calculeaza parametrii de mai sus vor fi inconformitate cu STAS 4068/2-87
si pentru clasa de importanta stabilita de Prestator.
Debitele maxime cu diverse asigurari vor fi furnizate de I.N.H.GA sau de Administratia Bazinala de
Apa din bazinul hidrografic arondat, conform Cadastrului hidrografic national scara 1:100.000.
Calculele hidrologice au ca scop urmatoarele:

determinarea nivelului maxim al apelor (Nmax) pentru debitul de calcul corespunzator clasei
de importanta stabilit de STAS 4273/1983;
viteza curentilor pe cursul de apa;
determinarea caracteristicilor de curgere a apelor in regim liber;
aria sectiunilor de traversare;
coeficientul de rugozitate diferentiat pentru cele doua albii (minora si majora);
panta hidraulica a cursului de apa pe sectorul studiat;
viteza curentului in diferitele sectiuni ale cursului de apa;
la calculul vitezei medii in albia minora si majora se determina suprafata perimetrului udat
din dreptul albiei minore si majore;
panta hidraulica se calculeaza din profilele transversale din dreptul sectiunii de traversare
(doua aval- amonte si cel care face obiectul amplasarii traversarii);
la calculul coeficientului de viteza - coeficientul lui Chezy se are in vedere: natura terenului
din care este alcatuita albia minora, existent vegetatiei, forma albiei in plan, scurgerea apei
etc.;
panta hidraulica se stabileste prin profilul longitudinal al cursului de apa in functie de cotele
cele mai mici ale sectiunii transversale a albiei;
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determinarea niveluri lor maxime ale apelor la debitul de calcul se face in cel putin trei
sectiuni caracteristice sectiunii considerate "model";
nivelele maxime rezulta din cheia limnimetrica intocmita pentru fiecare sectiune;
calculele care au stat la baza cheilor limnimetrice sunt prezentate in tabelul parametric
pentru pentru fiecare sectiune in parte;
afuierile sunt fenomene hidrologice care se produc, in care viteza apei din sectiunea de
traversare la debitul maxim calculate este mai mare decât viteza critica (Ia care particulele
de roca incep sa fie antrenate) - eroziune de fund sau de talveg;
afuierea calculata totala este suma afuierii generale si locale;

4.3 CERINTE PRIVIND ELABORARE DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA CU SI
DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII SOLICITATE PRIN CU
SAU DE AUTORITATI MENTIONATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM

Ofertantul va tine cont de amplasarea administrativ- teritoriala a obiectivului si va cuprinde in
oferta financiara, obtinerea Certificatelor de Urbanism, avizelor, acordurilor autorizatiilor, diferentiat pe
zone adm;nistrativ-teritor;ale ( dupa caz ).

Prestatorul va intocmi, va depune si va sustine ori de eate ori este necesar documentatiile la
emitenti in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism precum si a tuturor avize lor, acordurilor Si
autorizatiilor solicitate prin acesta. In situatia in care emiterea unui aviz, acord sau autorizatie estt
conditionata de emitent de obtinerea unor alte avize, acorduri sau autorizatii nesolicitate in Certificatul
de Urbanism, Prestatorul va elabora si documentatiile tehnice aferente obtinerii acestora.

Chiar daca prin Certificatul de Urbanism nu se solicita obtinerea Acordului de Mediu conform
Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private art 8(1), este necesara depunerea unei notificari privind
intentia de realizare a proiectului, insotita de certificatul de Urbanism la Autoritatea Judeteana pentru
Protectia Mediului in vederea obtinerii Acordului de Mediu.

Ofertantul va tine cont de eventuala necesitate si va cuprinde distinct in oferta contravaloarea
proiectelor de specialitate (ex: documentatii avizari amplasament, traversari linii CF, DN-uri; studii de
impact etc.)
La depunerea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si avizelor acordurilor,
autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism 1 Prestatorul va transmite Beneficiarului documentul
doveditor (email de confirmare / numar de inregistrare etc).

4.4. CERINTE PRIVIND ELABORARE DOCUMENTATII FORMALITATI TEREN SI OBTINERE
ACORDURI DE PRINCIPIU

Prestatorul, va intocmi documentatie distincta privind formalitatie de teren si va obtine acordurilE
de principiu ale tuturor proprietarilor/titularilor de teren afectati de executia lucrarilor, inclusiv cele
aferente demontarii conductei vechi si inclusiv pentru drumuri acces la zona de lucru (provizorii) si zona
"Organizarea Executiei", dupa caz.

Prestatorul are obligatia identificarii corecte si complete a tuturor proprietarilor/titularilor , ale caror
terenuri sunt afectate de executia lucrarilor. In cazul existentei unor erori sau neconformitati cu
realitatea din teren, Prestatorul are obligatia identificarii proprietarilor/titularilor reali, refacerii planurilor
de formalitati si obtinerii acordurilor de principiu conforme, fara costuri suplimentare din partea
beneficiaruIui/investito rului.

Planurile de formalitati si tabelele centralizatoare aferente, vor fi prezentate cu viza administratiei
publice locale privind conformitatea datelor continute.

Planul de formalitati de teren va cuprinde:
- tabel cu proprietarii/titularii de teren, elementele de identificare a pozitiei terenului (parcela si

tarlaua, unitatea de productie si unitatea amenajistica etc.), suprafete cu scoatere temporara sau
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definitiva din circuit agricol sau silvic, dupa caz, cu precizarea in clar a dimensiunilor suprafetei afectate
pentru fiecare proprietar/titular (latime x Lungime ), categoria de folosinta a terenului, adresele de
domiciliu ale proprietarilor/titularilor ;

- pozitia, tipul si suprafata ocupata de instalatiile supraterane;
Acordul de principiu al proprietarilor de teren se va obtine prin grija Prestatorului pe baza

formularului pus la dispozitie de Beneficiar (Anexa 2). In situatiile in care exista refuzuri ale unor
proprietari cu privire la accesul pe teren in vedere executiei lucrarilor, Prestatorul va instiinta imediat
investitoru I/beneficiaru1.

Prestatorul are obligatia realizarii tuturor demersurilor necesare obtinerii unor informatii complete
si corecte cu privire la proprietarii/titularii terenurilor afectate de executia lucrarilor (adrese de domiciliu,
nr. de telefon, dupa caz etc.). Pentru situatii speciale Prestatorul va prezenta corespondetele purtate cu
institutiile publice implicate in aceste demersuri.

Conformitatea fata de cerintele mentionate va fi certificata de catre serviciul de specialitate din
cadrul Conpet SA.

Intocmire Documentatie Formalitati Teren si obtinere acorduri de principiu proprietari teren pentru
executia lucrarilor (inclusiv pentru suprafetele ocupate pentru organizarea executiei conform

NOTE:
1. Etapa I incepe la data predarii amplasamentului si se incheie la data depunerii la emitent a

ultimei documentatii necesare obtinerii avizului / acordului / autorizatiei solicitat prin Certificatul de
Urbanism si a transmiterii catre Beneficiar a documentatiei de formalitati teren, inclusiv acordurile de
principiu, corelata cu cerintele din Certificatul de Urbanism.

2. Perioada necesara emiterii avizelor / acordurilor / autorizatiilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism si a incheierii de catre Beneficiar a contractelor de inchiriere teren (nedefinita) se va adauga
la termenul de executie al contractului de prestari servicii si nu este penalizabila.

3. Taxele solicitate privind eliberarea avizelor / acordurilor vor fi achitate de Proiectant În numele
Beneficiarului şi decontate ulterior, neafectând valoarea ofertei. În eventualitatea solicitarii de catre
emitenţii de avize a altor studii / expertize decât cele precizate În Caietul de Sarcini, Proiectantul are
obligaţia prezentarii unui studiu de piaţa (minim trei oferte) cu propuneri de contractare a studiilor /
expertizelor respective. Beneficiarul va comunica Proiectantului decizia privind elaborarea studiului,
acesta urmând a fi decontat În baza facturii emise de Proiectant ce va fi Însoţita de dovada elaborarii
studiilor.

4. Perioada necesara evaluarii / contractarii şi elaborarii studiilor (altele decât cele precizate prin
Caietul de Sarcini) se va adauga la termenul de executie al contractului de prestari servicii si nu este
penalizabila.

4.5. CALITATEA IN CONSTRUCTII
Calitatea in constructii este rezultanta tuturor performantelor de comportare a acestora in

exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si
colectivitatilor fiind definita de Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare precum şi HG
766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, Ordinul MTCT nr. 1558
/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

4.6. CERINTE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA,
PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI A SITUATIILOR DE URGENTA

Studiul de soluţie trebuie sa cuprinda un capitol referitor la protectia mediului in care sa fie
descrise sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, va respecta HG nr.300/02.03.2006 cu
completarile si modificarile ulterioare, precum şi ard. MEF/MMFES nr. 1636/392 din 25.04.2007 si ale
ard. MI nr. 108/2001 (DGPSI 004).
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Se va respecta legislatia in domeniul situatiilor de urgenta , atat in faza de proiectare, cat si
pentru faza de executie cu respectarea legislatiei specifice:

• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
• Legea 481/2004 privind protectia civila;
• OMAI 163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

ard. 786/2005 privind modificarea si completarea OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

PRECIZARI:
a) La predarea amplasamentului catre Prestator, acesta va efectua masuratori in teren pentru
identificarea / detectarea si delimitarea exacta a pozitiei capetelor tronsoanelor de conducta, prin
tranzotestare. In cazul incertitudinii, se va proceda la expunerea capetelor conductei (operatiuni
executate de catre personalul Conpet SA)
b) Prestatorul va acorda un maxim de importanta prin identificarea si marcarea riguroasa in
planurile de situatie a unor repere relevante (institutii, cai ferate, drumuri, linii electrice aeriene, etc.).
Detaliile de proiectare vor cuprinde punctele de schimbare de directie orizontale si verticale;
c) Se va face tinand cont de standardul SR EN 14161 aplicabil conductelor de transport petrol.
Materialul tubular va fi teava trasa L360NB, conform ISO 3183 -2013 sau X52 echivalent API 5L ultima
editie, preizolat cu polietilena extrudata pentru zona Îngropată. Pentru imbinarile sudate se vor avea in
vedere cerintele SR EN 14163/AC.
d) In determinarea grosimii de perete a materialului tubular prin breviar de calcul se va considera o
viteza a coroziunii / coeficienţi maximi conform B31G modificat:

Rata interna 0.26 mm/an
Rata externa 0.63 mm/an

e) Materialul tubular va fi preizolat, polietilena extrudata, conform DIN 30670, sau echivalent, ultima
editie, corelat cu fiecare dintre soluţiile propuse (Iestat, foraj orizontal, etc.);
f) Mansoanele sau benzile termocontractile pentru intregirea izolatiei la suduri vor respecta SR EN
12068 ;
g) Pentru izolarea spatiului inelar dintre conducta si tuburile de protectie la subtraversari (dacă este
cazul), se vor prevedea presetupe de etansare si mansoane termocontractile cu dubla sectiune,
ranforsate cu fibra de sticla;
h) Izolatia exterioara va fi supusa unui program de control asupra aderentei, aspectului, grosimii
continuitatii si rezistentei de trecere executat de catre un laborator autorizat grad II Ise;
i) Pentru schimbarile de directie se vor utiliza curbe prefabricate sau executate la rece in teren
conf. art. 10.6.2 din SR-EN 14161;
j) Pentru robinete sunt obligatorii cerintele privind: foaia de date, desen detaliu constructiv,
certificarea si marcarea conform API 6D (ISO 14313);
k) Pentru flanse, fitinguri sunt obligatorii cerintele privind: foaia de date, desen detaliu constructiv,
certifica rea si marcarea conform (SR) EN 1092 - 1+A1;
1) Conducta va fi protejata catodic, in concordanta cu sistemul de protectie existent, Prestatorul
avand sarcina de a evalua sistemul existent si adoptarea in consecinta a unor solutii eficiente ale
protectiei catodice pasive si respectiv, protectiei catodice active. Se vor avea in vedere urmatoarele:
• Montarea elementelor aferente protectiei catodice;
• Egalizarea potentialului de conducta in punctele de cuplare (conducta noua-veche);
• Asigurarea egalizarii potentialului de protectie;
• Evaluarea interferentelor cu alte conducte intalnite pe traseu;
• Verificarea starii izolatiei exterioare a condudei inainte de ingropare cu ajutorul izotestului;
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• Verificarea starii izolatiei exterioare a conductei ingropate prin metoda DCVG. Verificarea se
va face intai inainte de receptia la terminarea lucrarilor si a doua oara inaintea semnarii procesului
verbal de receptie finala;

• Proiectarea instalatiilor de protectie catoelica se va face in cOl7corelanta cu Standard de Firma
Conpet.

• Se vor explicita clar conditiile si operatiile in care se va executa curatarea conductei, fiind
obligatorie operatiunea de curatare cu godevil cu perii. In functiile de conelifiile din teren si a starii
materialului tubular, se va avea in vedere optimizarea numarului ele treceri si posibilitatea executarii
imediat dupa testele elepresiune, odata cu operatiunile de evacuare apa si uscare a conductei.
m) Testele de presiune se vor executa conform SR EN 14161 ultima editie, Prestatorul avand
obligativitatea descrierii in detaliu a etapelor si operatiunilor ce se vor executa, schema instalatiei de
testare, caracteristicile mediului de testare, conditii de acceptanta etc.;
n) Pentru intocmirea ofertei, Prestatorul va avea in vedere urmatoarele:

- dinstanta dintre punctele de lucru C1 si C2 este in plan orizontal de cea 1635 m, luciul apei fiind
intre 460 - 500 m, iar intre punctele de lucru C3 si C4 este de cca 1263 m,luciul apei fiind intre
555 - 585 m.

• adancimea maxima in zona traversarii Dunare este de cca 6 m, iar la Borcea de cea. 11 m;
o) Documentatiile vor fi intocmite in 4 exemplare format hartie si 2 exemplare suport electronic in
formate edita bile (word, excel, dwg) si needitabil (pdf).

i.

5. PREZENTARE OFERTA

5.1.0ferta Tehnica Ofertantul va respecta prevederile prezentului Caiet de SarCini,
legislatia/normele/normativele in vigoare specifice si va prelua date din teren cu privire la traseul
existent al conductei, amplasament, zona, cai de acces, organizare de santier etc.

5.2 Oferta Finaciara este parte a ofertei ce cuprinde informatiile CLIprivire la preturi, tarife, alte conditii
financiare si comerciale / contractuale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire.Devizele respectiv articolele de deviz vor tine cont de prescriptiile Caietului
de Sarcini si de datele din oferta tehnica .

t b I I . dft t d f I tfOf rt FIe a nanc ara va I prezen a a e a ca con orm a e LIUI e mal JOS

Valoare
Etapa faza de proiectare [LEI]
Total ETAPA I
ETAPA 1., Elaborare studii de specialitate, documentatii pentru obtinere
Certificate de Urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri,
autorizatii solicitate prin CU si documentatii formalitati teren I obtinere
acorduri de principiu
* studii de specialitate
* documentatii obtinere CU
* planuri formalitati teren
* acorduri de principiu proprietari
* documentatii obtinere avize acorduri autorizatii
* documentatii/studii de specialitate

Total ETAPA II - Studiu de Solutie
A) Piese scrise
B) Piese desenate

TOT AL Oferta
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=60%
=40%

Graficul de plati privind decontarea procentuala a fazei Studiu de Solutie din total valoare ofertata
este urmatorul:

• ETAPA 1:
• ETAPA II:

6. TERMENE DE EXECUTIE
Termenele de executie descrise mai jos vor fi considerate indeplinite la data predarii prin
proces verbal catre Beneficiar a fiecarei faze sau etapa (dupa caz). Dupa analiza sau
verificare, in caz de neconformitate, Beneficiarul va stabili ca termen, un numar de zile
pentru refacerea neconformitatilor. Dupa acest termen, Beneficiarul va aplica penalitati de
intarziere calculate conform prevederilor contractuale.

TERMENUL TOTAL PENTRU FINALIZAREA STUDIULUI DE SOLUTIE ESTE DE 240 ZILE,
ETAPIZAT ASTFEL:

e
I
i

ETAPA I 180 zile de la data predarii amplasamentului.
ETAPA II 60 zile de la data finalizarii Etapei 1.

, I

NOTA: In vederea intocmirii Ofertei Tehnice dar si a Ofertei Financiare care sa respecte
cerintele Caietului de Sarcini, Ofertantul trebuie sa tina cont de datele/detaliile din teren
mentionate mai sus, vizita la amplasamentul lucrarilor este obligatorie si elimillatorie.
La data vizionarii amplasamentului lucrarilor se va incheia Proces Verbal de vizitare
amplasament cu reprezentantul Conpet, desemnati de catre conducerea societatii,
document care va fi parte integranta din Oferta Tehnica.

Anexa 1 - Plan de incadrare in zona
Anexa 2 - Formular Acord principiu proprietari teren
Anexa 3 - STANDARD DE FIRMA CONPET - Sistem de protectie catodica la conductele metalice
ingropate (se va pune la dispozitie de catre CONPET SA in format electronic)

INGINER SEF MECANO ENERGETIC
Dr. Ing. Ion Beldiman

Sef Serviciul Conducte
Ing. Gabriela HileL!

'@J~
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Subsemnatul

ACORD

cu domiciliul În

_____________________ luând la cunoştinţă de Întocmirea

proiectului pentru lucrarea: _

mă declar de acord ca execuţia lucrării să se facă pe proprietatea de apartenenţă,cu
condiţia ca înainte de începerea lucrării, beneficiarul acesteia respectiv
Conpet S.A. Ploieşti, pentru dobândirea dreptului de folosinţă temporară pentru suprafaţa
afectată de lucrare, să procedeze la Încheierea unui contract În baza căruia să mi se
acorde despăgubirile aferente.

Titular de drept
Semnătura

B.L-C.L

C.N.P.

J
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