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INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
achizitii ce are ca obiect "servicii privind elaborarea bilantului enegetic din Statia titei si
Rampa de incarcare Berea".

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În
vedere următoarele precizări:
• Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul.
• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a

contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) oferta te pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute
in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• În vederea obtinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactati
reprezentantii serviciului Energetic, din cadrul SC CONPET SA. Persoana de contact - Şef
serviciu: Dr. ing. Ion Beldiman, tel. 0244/401360, int.1483.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este 15.000 lei, fara TVA.

Oferta se va depune la registratura sQcietătii poastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr.
1 3. l' "/ t A ~ I d t d ~ f) 01,. 2t?IJ P l' f' d_ , m pIC slgl a, pana a aa e epic se va men!lOna proce ura
pentru care a fost depusă, respectiv "servicii privind elaborarea bilantului enegetic din Statia
titei si rampa de incarcare Berea".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un
contract de angajare Între societătile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpel.ro.

Anexăm prezentei proiect de contract si caietul de sarcini.

Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP. fj;fSa Barbuceanu
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Director Departament Managementul
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CONTRACT DE SERVICII
nr .

încheiat in baza Hotărârii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achiziţii ale CONPET S.A. Ploiesti, s-a încheiat
prezentul contract de servicii,

intre

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova,

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB
0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal
prin dl. ing. Liviu Ilasi - Director General si d-na ee. Sanda Toader - Director Economic, în calitate de
BENEFICIAR '

si
1.2. SC SRL cu sediul în , str. , nr , , telefon

.................... cod de înregistrare fiscala , înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul , sub numărul având cod IBAN .
deschis la reprezentata legal prin în calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "servicii privind elaborarea bilantului enegetic din Statia

titei si rampa de incarcare Berea", anexa 2 - propunerea tehnico-financiară şi obligaţiile asumate prin
prezentul contract.

2.2. Prestatorul va asigura avizarea proiectului în CTE CONPET. In cazul neavizării de către
beneficiar, prestatorul are obligaţia refacerii proiectul, fără costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală a contractului este de Iei, la care se adaugă TVA, pentru

îndeplinirea integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.
Valoarea contractului va fi exprimată în lei şi va rămâne fermă pe toată durata de execuţie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parţi contractante.
4.2. (1) Termenul total de executie a contractului este de 2 luni de la semnarea contractului.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în

propunerea tehnica;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
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apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;

g) oră, zi, lună, an - termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedură civilă.

h) C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al SC Conpet SA

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini - anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Document justificativ privind constituirea garanţiei de buna execuţie - Anexa nr. 3;
d) Declaraţie privind încadrarea firmei în categoria IMM - anexa nr. 4, dacă este cazu;
e) Conventie privind Sanatatea si Securitatea in munca - Situatii de Urgenta - Protectia

Mediului - Anexa nr. 5

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea clauzelor contractule.

9.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, copiate ori
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea
contractului de prestari servicii, vor devenii proprietatea exclusive a Beneficiarului. Dupa incetara
contractului de prestari servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului.
Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care nu au
legatura cu contractul se Servicii fara acordul scris prealabil al Beneficiarului.

9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de Beneficiar, fara
acordul scris prealabil al acestuia.

9.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta,
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fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi
de proprietate intelectuala sau industriala.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie emisa

in favoarea beneficiarului, de o societate bancara. Scrisoarea de garantie pentru buna executie a
prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totală fără TVA a contractului, respectiv in
cuantum de Iei, sau (5% intrucat prestatorul are calitatea de IMM, conform Legii nr.
346/2004). In cazul in care apar lucrari suplimentare si valoarea contractului se modifica, prestatorul
are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a
contractului si sa prezinte beneficiarului o noua scrisoare de garantie, in termen de maximum 5 zile de
la data aprobarii noii valori a contractului.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre prestator beneficiarului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea
valabilitatii scrisorii de garantie de buna executie, cu minimum 6 luni de la data expirarii scrisorii de
garantie prezentat initial.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati autoritatii contractante, suma solicitata, la prima si simpla cerere a
beneficiarului S.C. CONPET S.A. Ploiesti.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

10.3. Garantia de buna executie aferenta achiziţiei, se va restitui de catre beneficiar
prestatorului, În termen de 30 zile de la data data avizarii in CTE, daca beneficiarul nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute În contract conform

prevederilor legislative În vigoare.
(2) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, materiale,

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pentru contract, În măsura În care necesitatea asigurării acestora este prevăzută În contract sau se
poate deduce În mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul, pentru Îndeplinirea obiectului prezentului contract, are obligaţia să elaboreze
documentatia În conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

(4) Prestatorul este pe deplin' responsabil pentru bilantul energetic prezentat, elaborat potrivit
prevederilor prezentului contract, şi de asemenea va fi responsabil pentru Încălcarea, la elaborarea
proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

11.2. Prestatorul se obligă să Îndeplinească obiectul contractului, astfel cum este definit la art.
2, În termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract.

11.3. Ori de câte ori beneficiarul Îi solicită, prestatorul va multiplica, contra cost, documentaţiile
care fac obiectul prezentului contract.

11.4. Prestatorul garantează calitatea documentaţiilor executate.
11.5. Prestatorul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele legale În

funcţie de categoria de importanta a lucrării şi calitatea serviciilor executate, În ansamblu.
11.6. Prestatorul are obligatia de a prezenta bilatul energetic in 5 exemplare: 4 exemplare pe

suport de hartie si 1 exemplar format soft CD-ROM (doc/xls/dwg).
11.7. Prestatorul se obligă să susţină documentaţia elaborată În CTE CONPET.
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12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului informaţii pe care prestatorul

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care beneficiarul le deţine şi le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.

12.2. Beneficiarul se obligă:
a) să primească documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat

în acesta;
b) să plătească preţul serviciilor la scadenţă;
c) să supună spre avizare documentaţia în CTE CONPET.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica.
13.2. Documentaţia tehnico-economică ce face obiectul prezentului contract se va întocmi în 4

(patru) exemplare format hârtie şi 1 (un) exemplar format digital.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului.
(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinţă pentru termenele din contract, la care se va

adăuga perioada de timp dintre predarea proiectului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE.

(3) Perioada de timp dintre predarea proiectului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE se va adăuga la termenul total de execuţie prevăzut la art. 4.2. numai în
cazul avizării favorabile a acestora. In cazul în care sunt necesare modificări ale acestora, durata
necesară revizuirii acestuia nu va fi adăugata la durata de timp alocată proiectului de solutie si
proiectelor tehnice prin contract.

(4) Întârzierile datorate neobţinerii în termen a documentaţiilor solicitate beneficiarului, justificate
prin documente prezentate (adrese, răspunsuri) se vor adăuga la termenul de execuţie total numai
după avizarea favorabila a lor de către organele competente.

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) In cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal, dupa acceptarea

situatiei de plata de catre beneficiar. Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii
facturii la beneficiar.

16. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineste, în termenele prevăzute la art. 4 al

prezentului contract, obligaţiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi în cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea lucrărilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, începând cu prima zi de întârziere.
Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformităţile se vor consemna printr-o
notificare în care se va specifica perioada de penalizare, preţurile din oferta financiară şi va fi semnată
de către serviciul solicitant al beneficiarului.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita în termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalităţi. Beneficiarul va emite
factură către prestator după încasarea sumei reprezentând penalităţi.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi in cuantum de 0,5 %/zi
din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadenta.
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16.4. Penalităţile calculate vor fi notificate si facturate către beneficiar. Beneficiarul are obligaţia
de a achita factura de penalităţi in termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de către una

dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Dacă în perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat în termen garanţia bancară de bună execuţie, în condiţiile prevăzute în

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fără acceptul beneficiarului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
e) autorizatii le prestatorului expiră sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului,

beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu ia

toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze contractul şi să pretindă plata de daune interese.

17.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrara interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese în cuantum de 20% din valoarea serviciilor rămase neprestate la data rezilierii. Suma
neta de plată va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere a
contractului.

17.4. In cazul prevăzut la clauza 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a
contractului.

17.5. Contractul poate înceta si prin ajungere la termen sau prin acordul parţilor, declararea
falimentului sau insolvenţă a prestatorului.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în
vederea Iimitării consecinţelor.

18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
20.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către
reprezentanţii lor.

20.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul Beneficiarului.
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21. COMUNICARI
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre părţi, vor fi elaborate în limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării

de primire a comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi în propunerea sa

tehnica.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută în

execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicata de
un terţ ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a unui subcontractant.

22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată Beneficiarului.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
24.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioară şi ulterioară
încheierii lui.

24.3. In cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective
nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploieşti, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
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CAIET DE SARCINI

TEMA: Bilant energetic pentru locomotiva actionata pe motorina pentru
Rampa Berea

Prezentul caiet de sarcini furnizeaza datele de baza si cerintele pentru

elaborarea bilantului energetic pentru locomotiva actionata pe motorina pentru

Rampa Berca.

Bilantul energetic este obligatoriu pentru consumatorii care folosesc mai mult

de 1000 tone echivalent petrol pe an, in conformitate cu prevederile legii 199/2000

privind utilizarea eficienta a energiei.

it 1. PREZENTARE

In cadrul Statiei de titei Berca si Rampei Încărcare titei Berca se realizează

receptionarea titeiului provenit din parcurile Petrom - Berca si Monteoru unde, după

ce este tratat, depozitat si receptionat În rezervoarele Petrom, este pompat de către

CONPET si Încărcat În cisterne CF pentru a fi expediat la Rafinăria Petrobrazi.

Statia de titei Berea este amplasată În incinta Statiei de tratare titei Berca,

apartinând OMV PETROM, situată la cca 2 km de drumul DN10 Buzău - Nehoiu.

Vecinii: N - Petrom Service-Berca - reparare echipament de foraj;

V - statie de apă - Primăria Berca;

S - teren proprietate privată;

E - drum judetean Berca - Sătuc;
-,

• Amplasarea statiei de titei În zonă este prezentată În. Figura 2.1: Situatie privind

amplasamentul Statiei de titei Berca.

Regim de lucru În Statia de titei Berea: Activitatea statiei se desfăsoară pe

2 schimburi, fiind deservită de un număr de 4 lucrători.

Rampa de Încărcare titei Berea este o locatie a SC CONPET SA amplasată

În localitatea Berca, având următorii vecini:

N - drum de acces Sătuc-Berca;

V - platformă, apartinând OMV Petrom;

S - linie CF si haită CF - Berca;

1
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E - teren proprietate privată

Amplasarea rampei de Încărcare În zonă este prezentată În plansa nr. 1: Plan de

amplasare si figura 2.2: Situatie privind amplasamentul Rampei de Încărcare titei

Berca.

Regimul de lucru la Rampa de Încărcare titei Berea: Activitatea se

desfăsoară permanent pe trei schimburi. Rampa este deservită de un număr de 24

de angajati .
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A. Statia de titei Berca are În componentă următoarele obiective:
- Parcul de rezervoare pentru titei;

- Statia principală de pompe;

- Grup social administrativ (birouri si vestiare);

- Claviatură conducte (ventile);

- Haba descărcare titei.

În cadrul incintei comasate, S.C. CONPET S.A. detine numai rezervorul R16 din

parcul de rezervoare si agregatele de pompare din statia de pompe, restul

obiectivelor apartinând OMV - PETROM si nu fac obiectul prezentei documentatii.

B. Rampa de Încărcare titei Berca are În componentă următoarele obiective:

Rampa de Încărcare;

-. Rezervor metalic suprateran pentru motorină;

Separator tricameral subteran;

Canal colector trapezoidal;

Platforma betonată;

Linie industrială C.F.;

Magazie ulei;

Cabină P.S.I.;

Modul campus tip A;

Vestiar.

'. În completarea fluxului tehnologic, În fiecare locatie sunt asigurate următoarele

utiiităti

- În cadrul incintei comasate sunt asigurate următoarele utilităti:

- Retele de apă pentru incendiu;

- Retele pentru agentul termic;

- Retele CFI;

- Retele de telecomunicatii;

- Retele de canalizare;

- Drumuri si platforme interioare.
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1.2. Descrierea fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic se structurează pe două locatii astfel:

A. În cadrul Statiei de titei Berea, titeiul extras din parcurile de sonde PETROM -

BERCA, este refulat către statia pentru titei, de la Berca, pe conductă cu O = 152

mm si cu cisterne auto, de la schela Monteoru.

Titeiul provenit de la schela Monteoru este descărcat În haba din incinta statiei,

urmând a fi pompat cu pompa duplex 5"x10, În rezervoarele R1 si R3 sau direct, la

rampa de Încărcare Berca.

După tratare, titeiul, provenit din parcurile PETROM - BERCA, este depozitat În

rezervoarele R1 si R3, ce apartin OMV PETROM, iar după efectuarea analizelor, În

situatia În care titeiul corespunde, din punct de vedere calitativ, rezervoarele se

sigilează si se predau la CONPET. Din aceste rezervoare, titeiul, cu ajutorul

pompelor centrifuge, este pompat pe o conductă, cu D = 152 mm si lungimea de 650

metri, spre rampa de Încărcare, În cisterne CF., Berca.

Cantitatea de titei pompată În decurs de o lună este de aproximativ 8000 tone.

B. În cadrul Rampei Încărcare titei Berea titeiul receptionat În rezervoarele R1si R3,

din statia de titei Berca, este pompat prin intermediul a două pompe centrifuge,

simultan sau după caz, doar cu o pompă, pe două conducte având D = 152 mm si

lungimea de 750 m, la rampa de Încărcare Berca.

Conductele cu D = 152 mm sunt pozate Îngropat pe traseu, de la statia de pompe la

statia de Încărcare.

Vagoanele cisternă sunt asigurate ce către G.F.R., la linia nr.3, a statiei C.F. Berca,

de unde sunt preluate de către personalul CONPET, cu o locomotivă diesel

hidraulică LDH 750 C.P. si sunt introduse, În grupuri de câte 4 vagoane, pe linia nrA,

care este proprietatea CONPET.

Titeiul se Încarcă simultan În cele 4 vagoane cisternă, umplerea acestora făcându-se

alternative; determinarea cantitătii de titei care se Încarcă În cisterne se face prin

metoda calibrării, cu o riglă gradată (din alamă), avizată metrologic.

Vagoanele cisternă se verifică Înaintea Încărcării de către personalul CONPET. După

Încărcare, se sigilează vagoanele În prezenta reperezentantilor G.F.R.. Navetele sunt
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programate În număr de 6 pe lună, respectiv 1450 tone titei/lună (30 vagoane);

durata de Încărcare a unei navete este de două zile În două schimburi.

Navetele Încărcate cu titei pleacă la rafinăria PETROBRAZI, pentru procesarea

titeiului.

1.3. Obiectivele statiei

Statia de titei Berca

1.3.1. Parcul de rezervoare

Parcul de rezervoare, este constituit din:

Rezervorul R1, care apartine OMV PETROM, are capacitatea de 1054 mc si este

destinat titeiului tratat;

Rezervorul R2, care apartine OMV PETROM, are capacitatea de 1563 mc si este

destinat depozitării titeiului tratat, În prezent fiind considerat ca rezervă;

Rezervorul R3, care apartine OMV PETROM, are capacitatea de 1176 mc si este

destinat depozitării titeiului tratat;

Rezervorul R16,care apartine S.C. CONPET S.A, are capacitatea de 1235 mc si

este un rezervor tampon.

1.3.2. Statia principală de pompe

În clădirea statiei principale de pompe (clădirea este proprietatea OMV - PETROM),

sunt amplasate două agregate de pompare, proprietatea S.C. CONPET S.A,

echipate cu motoare de 40 kW si pompe centrifuge monoetajate si un agregat de

pompare echipat cu motor electric, cu puterea de 30 kW si pompă duplex 5" x10.

• Caracteristicile tehnice ale agregatelor de pompare, sunt următoarele:

Pompă centrifugă monoetajată, 2 buc., producător LOTRU, cu:

Debitul =20 mc/h;

Înăltimea = 22 metri;

Presiunea = 2,2 bar.

Pompă duplex cu piston 5"x10, tip 2PN 400, producător Uzina Utilaj Petrolier

Târgoviste, cu:
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Turatia = 350 rot/min.;

Debitul = 32 mc/h;
Nr. maxim curse piston = 70 curse/min.;
Debit teoretic = 402+863 I/min.
Motor electric asincron, tip ASA - 200-Lb-2, 2 buc., producător U.M.E. Bucuresti:

- Tensiunea nominală = 500 V, 50 Hz;

- Puterea nominală = 37 kW;

- Turatia nominală = 2950 rot/min.;
- Curentul nominal = 54A;
- Tip protectie = EEx dll CT4.

Motor electric asincron, tip ASA - 250M4, producător U.M.E. Bucuresti:

- Tensiunea nominală = 500 V, 50 Hz;

- Puterea nominală = 30 kW;

- Factor de putere = 0,905;
- Turatia nominală = 725 rot/min.;
- Curentul nominal = 55,5 A;

- Tip protectie = EExAIIIG4.

1.3.3. Haba descărcare titei

Haba descărcare titei este amplasată În fata clădirii statiei de pompe si are rolul de a

prelua titeiul descărcat din autocisterna ce transportă titeiul provenit de la Statia titei

Monteoru. Se prezintă sub forma unei cuve betonate cu dimensiunile de 6x3x1,5

metri, fiind acoperită cu un capac de metal prevăzut cu o gură de vizitare. Din

această habă, titeiul este preluat cu una din pompele existente În statia de pompe si

tranzvazat Într-unul din rezervoarele de depozitare titei.

B.Rampa de Încărcare titei Berca

1.3.1. Modulul campus tip A+ B

Constructia este amplasată pe o platformă betonată În fata rampei de Încărcare titei,

fiind de tip modular (8X4 m), Împărtită În trei compartimente (birou+saIă+grup
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sanitar). Modulul este o structură metalică, cu pereti termoizolanti, cu acoperis tip

terasă, geamuri si usi din termopan.

Biroul este destinat pentru seful rampei , sala este destinată pentru instruirea

personalului de deservire a rampei, precum si pentru diferite sedinte specifice

activitătii care se desfăsoară aici.

Iluminatui interior este realizat cu corpuri de iluminat fluorescente În constructie

normală.

1.3.2. Cabina PSI

Constructia este amplasată pe acelasi aliniament cu modulul campus, la o distantă

de 4m de acesta. Constructia are dimensiunile de 6x4 m, cu fundatie din beton,

zidărie din cărămidă, planseu din beton armat, usi metalice care se deschid spre

exterior, geamuri metalice. lIuminatul clădirii se face cu lămpi În constructie normală.

În acest spatiu sunt depozitate stingătoare cu praf, cu spumă si alte scule specifice.

1.3.3. Magazie de ulei

Este amplasată la 4 m de cabina PSI, fiind o constructie din structură metalică (4x4

m), cu peretii din tablă ondulată, geamuri metalice, acoperis În două ape cu ferme

metalice, pane din profil "U" si Învelitoare din tablă ondulată.

În acest spatiu se depoziteză uleiul mineral pentru locomotivele LDH 750 CP, acesta

aflându-se În butoaie din tablă de 220 1,care sunt asezate pe suporti metalici.

1.3.4. Vestiar

Este realizat pe o structură metalică, tip baracă (6x4 m), amplasată În continuarea

magaziei de ulei. Baraca are peretii din tablă ondulată, geamuri si usi metalice,

acoperis În două ape cu Învelitoare din tablă ondulată. Spatiul barăcii are peretii

interiori ziditi cu cărămidă, iar tavanul este fals, creându-se astfel un mediu ambiant

cu destinatia de vestiar. lIuminatul Încăperii se face cu corpuri de iluminat În

constructie normală.

1.3.5. Rampă de Încărcare titei

Rampa de Încărcare titei este o constructie metalică spatială, amplasată paralel cu

linia CF nr. 4 a CONPET-ului. Aceasta este formată din 8 stâlpi metalici cu Înăltimea
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de 4 m, construiti din profile metalice laminate, pe care se sprijină o estacadă

metalică pe care se deplasează sau stationează personalul de deservire În timpul

operatiilor tehnologice. Estacada are o lungime de 32 m si o Iătime de cca. 1,5 m,

fiind acoperită cu tablă striată si prevăzută cu balustrade metalice. Accesul pe

estacadă se realizează prin două scări metalice prevăzute si ele cu balustrade.

Pentru protejarea personalului de deservire de intemperii, În timpul Încărcării titeiului

În vagoane, pe rampă se află montate două cabine metalice prevăzute cu geamuri si

usi metalice care se deschid Înspre exterior. De asemenea, cabinele sunt dotate cu

calorifere metalice Încălzite cu abur ce provine de la OMV Petrom.

Pe structura de rezistentă a estacadei se află montată o conductă de 0 152 mm,

care este racordată la cele două conducte (fire)de 0152 mm, prin care este

transportat titeiul de la statia de titei Berca.

Gurile active de Încărcare, În număr de 6, se află montate pe estacada metalică,

iesind În consolă deasupra vagoanelor cisternă aflate la Încărcare. Descărcarea

titeiului În vagoanele cisternă se face prin intermediul unor pâlnii din alamă care se

introduc În gurile de Încărcare ale cisternelor.

După terminarea operatiei de Încărcare, pâlniile se rabatează În pozitie orizontală si

se asigură cu un dispozitiv special de conducta de 076 mm care iese În consolă

deasupra vagoanelor cisternă.

Închiderea si deschiderea unei guri de Încărcare se face cu un ventil 076 mm, aflat

pe estacadă la fiecare gură de descărcare.

1.3.6. Rezervor metalic pentru motorină

Este amplasat lângă linia nr. 4 a CONPET-ului, În apropiere de rampa de Încărcare.

EI are volumul de cca. 10 mc si este o constructie metalică cilindrică din tablă

sudată, fixat pe o structură metalică din teavă de 0120 mm, la Înăltimea de cca. 3 m

de sol.

Rezervorul de motorină, este prevăzut cu:

gură de vizitare prevăzută cu capac fixat cu suruburi si garnitură adecvată;

gură de aerisire, la partea superioară, cu protectie antiscânteie;

robinet de golire DN 70, montat la partea inferioară, acesta fiind asigurat cu

lant si lacăt;
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conducta de golire de 076mm si furtun flexibil din cauciuc pentru alimentarea

locomotivei LDH 750

conducta de alimentare cu motorină de 076mm;

scară de acces tip pompieri, cu platformă de vizitare la partea superioară a

rezervorului.

Încărcarea rezervorului cu motorină ce face din autocisternă cu ajutorul pompei

proprii a acesteia.

1.3.7. Separator tricameral subteran

Este o constructie subterană tricamerală din beton armat, cu dimensiunile de

6x4x2,5 m, amplasată Între rampa de Încărcare si modulul campus tip A+B, fiind

destinat colectării scurgerilor de titei, apelor pluviale si menajere.

Colectarea surgerilor de titei si a apelor se face prin canalele (rigolele) betonate din

zonă. Accesul de la suprafată În separator se face prin intermediul a trei guri de

cămin metalice (carosabi/e), iar vidanjarea se face de către CONPET, o dată pe

lună.

1.3.8. Canal colector

Canalul colector este de formă trapezoidală, având lungimea de 750 m si se

desfăsoară de o parte si de alta a liniei CF nr. 4 ce apartine CONPET-ului, fiind

destinat preluării scurgeri/or de titei si apelor pluviale.

• 1.3.9. Platforma betonată

Este amplasată sub constructia metalică a rampei de Încărcare, având lungimea de

34 m si Iătimea de 2,0 m, cu pantă spre canalul colector.

1.3.10. Linia industrială CF

Linia industrială CF (nr. 4), are ecartamentul de 1435 mm si lungimea de 950 m,

făcând jonctiunea cu cele trei linii ale gării Berca prin intermediul unor schimbătoare

de cale (macaze).
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1.4. Alimentarea cu energie electrică

A.Statia de titei Berca

Incinta statiei de titei, de la Berca, este alimentată cu energie electrică de la un TD

6/0,S kV al ENEL si un TD 0,S/0,22 kV al CONPET.

a) Tensiunea de SOOVeste utilizată pentru alimentarea consumatorilor de fortă si

transformatorul de serviciu 0,S/0,22 kV;

b) Tensiunea de 220 Veste utilizată pentru alimentarea circuitelor pentru

iluminatul din interiorul si exteriorul statiei de titei.

Echipamentele pentru iluminat sunt În constructie antiexplozivă.

B.Rampa de Încărcare titei Berca

Incinta rampei de Încărcare este alimentată cu energie electrică de la un TD 0,S/0,22

kV, proprietatea CONPET, care alimentează circuitele pentru iluminatul exterior al

rampei precum si iluminatul interior.

Echipamentele de iluminat din zona rampei de Încărcare sunt În constructie

antiexplozivă.

1.5. Instalatii de protectie prin legare la pământ

Instalatiile de protectie prin legare la pământ se Încadrează În prevederile

următoarelor acte normative:

"Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatii lor

electrice În zone cu pericol de explozie NP 099-04/200S;

"Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor I 7/2011".

A.Statia de titei Berca

În cadrul incintei de la statia pentru titei, de la Berca, protectia Împotriva

supratensiunilor atmosferice se aplică la constructia statiei de pompe, constructia din

zidărie fiind protejată cu platbandă de otel galvanizată, 2SxS mm, montată pe

planseul acoperisului statiei, fiind legată prin intermediul piesei de separatie, la priza

comună de Împământare.
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Protectia împotriva tensiunilor accidentale si/sau de atingeri periculoase se asigură

prin legarea la reteaua de împământare a următoarelor echipamente tehnice si

instalatii:

Carcasele pompei cu piston si a pompelor centrifuge;

Motoarele electrice de actionare, aferente pompelor;

Confectiile metalice pentru sustinerea echipamentelor tehnice;

Butoanele de comandă;

Corpurile de iluminat în constructie antiexplozivă;

Dozele de ramificatie;

Comutatoarele pentru iluminat;

Conductele tehnologice si armăturile aferente.

B.Rampa de Încărcare titei Berca

Protectia împotriva tensiunilor accidentale si/sau de atingeri periculoase se asigură

prin legarea la reteaua de împământare a următoarelor echipamente tehnice si

instalatii:

Confectiile metalice pentru sustinerea echipamentelor tehnice;

Corpurile de iluminat în constructie antiexploxivă;

Dozele de ramificatie în constructie antiexplozivă;

Comutatorul pentru iluminat în constructie antiexplozivă;

Conductele tehnologice si armăturile aferente;

Estacadele pentru conducte si cabluri;

Sinele de cale ferată (pe toată durata încărcării), eclisate electric.

NOTĂ

Protejarea conductelor si constructiilor metalice împotriva coroziunii, se realizează cu

instalatia de protectie catodică.
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Măsurarea potentialului injectat se efectuează prin prize amplasate la un ecart de

500 metri.

Tensiunea de alimentare a protectiei catodice cu curent injectat este de 400/230V,

50Hz.

2. Utilizările si consum urile de energie

2.1 Tipuri de instalatii energetice

A. Statia de titei Berca

A. Instalatia de alimentare cu energie electrică este delimitată fată de

operatorul de distributie conform conventiei de exploatare, astfel:

Delimitare de :

- exploata re la: "PT 400 kVA /20/0,5 kV"

- gestiune la: "PT 400 kVA /20/0,5 kV.1I

Tensiunea de alimentare: 0,5 kV

Puterea instalată: 165 kVA

Puterea max. absorbită: 85 kVA

Se compune din:

-bransament 0,5kV

- transformator servicii interne 0,5/0,4 kV, 20 kVA 1 buc

- distributie electrică

- cabluri alimentare consumatori

- instalatie de iluminat exterior

Distributie electrică compusă din:

• tablouri JT - tablou intrare 2 buc

- tablou măsură 1 buc

- tablou condensatori 1 buc

- tablou pompe 1 buc

- tablou trafo servicii si plecări div. 1buc

Consumatorii principali:

• Motoare JT - P=37 kW/O,5kV - 2 buc

- P=34 kW/O,5kV - 1 buc

• Clădire birouri - 5 kW

• Iluminat exterior - 1 kW
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B. Centrală termică electrică 9 kw

B. Rampa de Încărcare titei Berca

Instalatia de alimentare cu energie electrică. Incinta rampei de Încărcare este

alimentată cu energie electrică de la un TD 0,5/0,22 kV, proprietatea CONPET.

Consumatorii principali de energie electrică:

-robot pornire si mentinere apă caldă locomotive 25 kW

-Iluminat exterior 1,75 kW

-centrală termică alimentată electric PROTERM 6 kW

-boiler apă caldă ARISTON 1,5 kW 30 I

Echipamente alimentate cu motorină

Locomotive diesel hidraulice LDH 70

2.2.1dentificarea surselor curente de energie

În cadrul Statiei de titei Berea si Rampei Încărcare titei Berca se realizează

receptionarea titeiului provenit din parcurile Petrom - Berca si Monteoru unde, după

ce este tratat, depozitat si receptionat În rezervoarele Petrom, este pompat de către

CONPET si Încărcat În cisterne CF-pentru a fi expediat la Rafinăria Petrobrazi. În

consecintă, etapele procesului tehnologic sunt:

-Receptionarea titeiului provenit din parcurile Petrom - Berca si Monteoru unde, după

ce este tratat, este depozitat si receptionat În rezervoarele Petrom ;

-Efectuarea manevrelor pentru aducerea cisternelor CF pe rampă cu ajutorul

locomotivelor apartinând CONPET.

-Pomparea titeiului si Încărcarea În cisterne CF;

-Efectuarea manevrelor pentru ducerea cisternelor CF de pe rampă În gară cu

ajutorul locomotivelor apartinând CONPET .
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În figura 3.1 sunt prezentate etapele acestui proces cu identificarea surselor curente

de energie corespunzătoare.

Etapa de proces Intrări energetice

titei Vagoane cisternă
CF

Receptionare
depozitare titei

Aducere cisterne CF ~
Locomotive Motorină

pe rampă CONPET

~
Încărcare titei În cisternele CF

I I
Energie

~ Pompe titei electrică

Ducere cisterne CF În gară I+- Locomotive Motorină
CONPET

Figura 3.1. Diagrama procesului tehnologic la Statia si Rampa de titei Berca

Se constată că sursele curente de energie pentru procesul de Încărcare titei prin

Rampa Ciresu sunt energia electrică si motorina.

2.3.Managementul co/ectării informatiilor despre sursele de energie

--) Contoare de energie

__ Contor de energie electrică.

A. Statia de titei Berca Este montat Într-un panou amplasat În statia de transformare.

- Contor tip CST 41 OACDMR, RC=300/5 A, 500/100 V

-seria contorului 493532 VM 2010

B. Rampa de Încărcare titei Berca

- Contor tip CST410MRD

-seria contorului 493944

- Contor tip T2CA43 cls.2

-seria contorului 2567688 2012
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- metoda de achizitie a datelor: manuală pentru personalul din statie si rampă si

telecitire pentru operatorul de distributie (00)

-metoda de Înregistrare: Într-un registru.

-frecventa de citire: lunar

-informatia este necesară În analiza managementului.

Facturi de uti/ităti

Facturile de utiiităti se emit În fiecare lună de către furnizorul de energie electrică si

ajung la Serviciul Energetic unde sunt validate. Validarea se referă la cantitate si

pret, repartizarea cantitativă si valorică pe centru de cost si pe tip de cheltuială

(tehnologic, tehnologic auxiliar si administrativ).

Unitatea de produs În functie de care se apreciază productia este tona de titei

Încărcată.

Capacitatea nominală a sistemelor energetice importante

Sisteme electroenergetice importante

- Motor asincron pentru actionare pompă 30 kW/O,5kV - 1 buc

- Motor asincron pentru actionare pompă 37 kW/O,5kV - 2 buc.

Preturi si tarife pentru utilităti

Pentru energie electrică

-Pretul energiei electrice este cel contractat de pe piata liberă.

- Pret mediu realizat in 2013 a fost de 0,4488 lei/kWh

2.4. Înregistrări cu privire la cantitătile si costurile tuturor surselor de energie

utilizate, precum si a productiei realizate
S.C. CONPET S.A. dispune de Înregistrări ale consumului de energie electrică

exprimată În kWh pentru perioada 2011-2013 pentru Statia si Rampa Încărcare titei

Berca, Înregistrări cu ajutorul cărora se poate face o evaluare a utilizării si

consumului de energie În trecut si prezent. Înregistările mai cuprind:

-evolutia consumului de energie electrică exprimată În kWh pentru anul 2013 În

functie de utilizare;

-evolutia contravaloarii consumului de energie electrică pentru anul 2013 exprimată

În lei;

- evolutia consumului de motorină pentru anii 2011- 2013 exprimată În litri;

-cantitatea de titei Încărcată exprimată În tone.

Aceste Înregistrări sunt prezentate În tabelele din figura 3.2a si 3.2.b..
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În figurile 3.3a si 3.3b este prezentat graficul de variatie al consumului de energie

electrică pe luni În anul 2013 pentru Statia de pompare Berea si pentru Rampa de

Încărcare titei Berea. Se constată că la Statia de pompare Berea, consumul de

energie electrică activă, În cursul anului 2013, variază În jurul unei valori medii, În

timp ce consumul de energie electrică activă, În cursul anului 2013, la

Rampa de Încărcare titei Berea are valori mari În lunile de iarnă, când energia

electrică este folosită pentru Încălzire spatii si pentru pornire si Încălzire locomotive.
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Evolutia consumului de energie electrica (kwh) in perioada 2011 - 2013

An/luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
2013 2169 2124 2251 2196 1764 2322 2379 2360 2072 2569 2291 2722 27219
2012 2148 1407 2511 2111 2154 2064 1664 2164 1663 1993 1797 2178 23854
2011 3083 1924 2243 1816 2037 1872 2524 2047 2076 1733 2255 1781 25391

Evolutia consumului de energie electrica (kWh) pentru anul 2013 in functie de utilizare
Consum/luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
Tehnologic 1569 1524 1651 1596 1164 1722 1779 1760 1472 1969 1691 2122 20019
Tehnologic
auxiliar
Administrativ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
Cant.titei
pompata (to) 7592 6250 6300 7137 6470 6634 6794 7140 5926 7870 6424 8482 83019
C-val consum

14210.60total[lei] 1454.91 1094.80 1207.62 1149.38 951.46 1220.80 1222.14 1169.95 1012.41 1257.98 1132.21 1336.94

Figura 3.2a.Tabele cu Înregistrări consumuri la Statia de titei
Berea
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Evolutia consumului de energie electrica (kwh) in perioada 2011 - 2013
An/luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
2013 12818 9679 5148 2179 1070 886 718 444 1061 1642 1720 1802 39167
2012 5340 7777 4093 1149 835 465 225 356 615 1009 1775 5826 29465
2011 8761 6500 4543 2110 1102 467 460 390 636 2536 4772 4381 36658

Evolutia consumului de energie electrica (kWh) pentru anul 2013 in functie de utilizare
Consum/luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
Tehnologic 6715 3601 3048 1030 642 436 298 344 361 442 520 602 18039
Tehnologic
auxiliar
Administrativ 6103 6078 2100 628 428 450 420 100 700 1200 1200 1200 20607
Cant.titei
pompata (to) 7740 6055 6232 7955 6418 6573 7949 6551 6144 8033 8228 8508 86386
C-val consum
total[lei] 6185.09 4605.51 2348.86 756.50 488.21 430.59 333.48 205.12 529.75 745.32 786.51 825.99 18240.93

Evolutia consumului de motorina (litri) in perioada 2011 - 2013

An/luna ian. febr. marto apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. noie. dec. TOTAL
2013 1455 .1251 1266 ..1430 1276 1370 1310 1582 1;1204 1281 .1308 1602 .16335
2012 1776 1026 1656 1442 1416 1390 1196 1600 1200 1384 1377 1497 15880
2011 1764 1344 1610 1486 1570 1246 1612 1482 1523 1172 1357 1254 17420
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Evolutia consumului de motorina (litri) pentru anul 2013 in functie de utilizare

Consum/luna ian. febr. marto apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. noie. dec. TOTAL
Tehnologic 1385 1181 1202 1360 1206 1300 1240 1512 1134 1239 1244 1538 15541
Tehnologic auxiliar 70 70 64 70 70 70 70 70 70 42 64 64 794
Cant.titei pompata (to) 7633 6220 6325 8005 6500 6539 7111 7337 6332 8067 6720 8391 85180
C-val consum total[lei] 6140< 5279 5:343'"6035,••'Ş385. 57,S1''5528 6676 'S(}81 5406 .5951 7289 6989lf

Evolutia consumului de motorina (litri) pentru anul 2012 in functie de utilizare

Consum/luna ian. febr. marto apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. noie. dec. TOTAL
Tehnologic 1412 970 1600 1400 1360 1320 1140 1530 1144 1320 1307 1433 14856
Tehnologic auxiliar 364 56 56 42 56 70 56 70 56 64 70 64 1024
Cant.titei pompata (to) 7676 4356 9531 8201 8147 8038 6338 8730 6373 7535 6714 7826 89465
C-val consum total[lei] 7495~ 4330, ~988 • 6085' '5976 "'58~6"'$047/ "6752, ,5064. 584.0 5811:' .L6317.' 6407~

Evolutia consumului de motorina (litri) pentru anul 2011 in functie de utilizare

Consum/luna ian. febr. marto apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. noie. dec. TOTAL
Tehnologic 1666 1148 1400 1360 1500 1120 1500 1440 1397 1060 1287 960 15838
Tehnologic auxiliar 98 196 210 126 70 126 112 42 126 112 70 294 1582
Cant.titei pompata (to) 7978 5969 7764 6586 7218 6288 7955 6777 7410 5961 7969 5993 83868

:.....

6(i25/ 6254<,''' .. ',"

4946 73.512'C-val consum total [Iei] 7444 5672 ••6794. .6271 5258 6803 ;6427 5727" 5292

Figura3.2.b Tabele cu Înregistrări consumuri la Rampa de Încărcare titei Berca
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Figura 3.3 a Graficul de variatie al consumului de energie electrică În anul
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Figura 3.3 b Graficul de variatie al consumului de energie electrică În anul
2013
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Figurile 3.4a si b prezintă graficul de variatie al consumului de energie

electrică În anii 2013, 2012 si 2011. Se poate constata că valoarea

consumului de energie electrică pe cei trei ani are, În mare, cu mici exceptii,

aceeasi formă de variatie În timp.
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Figura 3.4a Graficul de variatie al consumului de energie electrică În anii
2013,2012 si 2011
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Figura 3.4b Graficul de variatie al consumului de energie electrică În anii
2013,2012 si 2011

În figurile 3.5.a si b este prezentat graficul de variatie al consumului de

energie electrică În 2013 În functie de utilizare. Consumul tehnologic are

aproximativ aceeasi formă de variatie În timp cu consumul de energie

electrică total. Consumul administrativ este aproximativ constant de-a lungul
anului la Statia de pompare Berea, În timp ce are aceeasi formă de variatie În

timp cu consumul total de energie electrică la Rampa de Încărcare titei

Berca.
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Figura 3.5.b Graficul de variatie al consumului de energie electrică În 2013 În
functie de utilizare

Figurile 3.6a si b prezintă graficul de variatie al consumului tehnologic de

energie electrică În 2013 si cantitatea se titei pompată. Consumul tehnologic

este proportional cu cantitatea de titei pompată la Statia Berea si nu depinde

de cantitatea de titei pompată la Rampa Berea.
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Figura 3.6.a Graficul de variatie al consumului tehnologic de energie electrică

În 2013 si cantitatea de titei pompată
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Figura 3.6.b Graficul de variatie al consumului tehnologic de energie electrică

În 2013 si cantitatea de titei pompată

Figurile 3.7a si b prezintă graficul de variatie al consumului total de energie

electrică În 2013, cantitatea de titei pom pată si contravaloarea consumului

total de energie electrică.
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Figura 3.7a. Graficul de variatie al consumului total de energie electrică
În 2013, cantitatea de titei si contra valoare consum total
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Figura 3.7b. Graficul de variatie al consumului total de energie electrică În
2013, cantitatea de titei pompată si contra valoare consum total
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Se constată că graficul de variatie lunar al consumului total de energie

electrică În 2013 si contravaloarea consumului total au aceeasi formă de

variatie.

În figura 3.8 este prezentat graficul de variatie al consumului de motorină pe

luni În anul 2013 pentru Rampa de Încărcare titei Berea. Se constată că la

Rampa de Încărcare titei Berea, consumul de motorină, În cursul anului 2013,

variază În jurul unei valori medii.
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Figura 3.8 Graficul de variatie al consumului de motorină În anul 2013 la
Rampa de Încărcare titei Berca

În figura 3.9 este prezentat graficul de variatie al consumului de motorină pe

luni În anii 2011- 2013 pentru Rampa de Încărcare titei Berea. Se constată că

la Rampa de Încărcare titei Berea, consumul de motorină, În cursul anilor

2011,2012 si 2013, variază În jurul unei valori medii.
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Figura 3.9 Graficul de variatie al consumului de motorină În anii 2011, 2012 si
2013 la Rampa de Încărcare titei Berca

2.5.Estimări asupra modului În care are loc utilizarea finală a energiei

Estimări asupra modului În care are loc utilizarea finală a energiei

electrice.

Consumatorii principali de energie electrică sunt:

- Motor asincron pentru actionare pompă 30 kW/O,5kV - 1 buc

- Motor asincron pentru actionare pompă 37 kW/0,5kV - 2 buc.

- Clădire birouri - 5 kW

- Iluminat exterior 2,75 kW

- Centală termică electrică 9 kw

-robot pornire si mentinere apă caldă locomotive 25 kW

-centrală termică alimentată electric PROTERM 6 kW

-boiler apă caldă ARISTON 1,5 kW

29



)e

Utilizarea finală a energiei electrice poate fi grupată pe următoarele domenii:

- Tehnologic;

- Administrativ.

Evolutia consumului de energie electrică, exprimată În kWh, În cursul anului

2013 În functie de utilizare este prezentată În tabelul 3.1.a pentru Statia de

pompare Berea si În tabelul 3.1.b pentru Rampa de Încărcare titei Berea

Tabelul3.1a
Consum/luna lan. Febr. Mar. Apr. Mai lun.
Tehnologic 1569 1524 1651 1596 1164 1722
Administrativ 600 600 600 600 600 600

Consum/luna luI. Aug. Sept. Oct. Noie. Dec. TOTAL
Tehnologic 1779 1760 1472 1969 1691 2122 20019
Administrativ 600 600 600 600 600 600 7200

Tabelul 3. 1b
Consum/luna lan. Febr. Mar. Apr. Mai lun.
Tehnologic 6715 3601 3048 1030 642 436
Administrativ 6103 6078 2100 628 428 450

Consum/Juna luI. Aug. Sept. Oct. Noie. Dec. TOTAL
Tehnologic 298 344 361 442 520 602 18039
Administrativ 420 100 700 1200 1200 1200 20607

Estimări asupra modului În care are loc utilizarea finală a motorinei

Locomotive diesel hidraulice LDH 750 C.P. nr 85-0168-6 si 85-0130-6

2.6. Transformator; de energie (lista de echipamente consumatoare de

energie)

Lista de echipamente consumatoare de energie este prezentată În tabelul 3.2.

Tabelul 3.2
Nr.crt Descriere Capacitate Nr.buc.

Echipamente electrice
1. Pompă duplex cu piston pentru - Debit = 32 mc/h; 1

titei POT - Turatia = 350 rotlmin;
- Nr. max. curse piston =
70 curse/min.

2. Pompă centrifugă pentru titei -Debit = 20 mc/h; 2
PCT1, PCT2 -Înăltimea = 22 metri;

-Presiunea = 2,20 bar
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3. Centrală termică alimentată I 9 kW 1
I

electric
4. Lămpi pentru iluminat electric 2,75 kW
5. Echipamente electrice, electronice 5kW

si de calcul clădire birouri
6. Robot pornire si mentinere apă 25kW

caldă locomotive 25 kW
7. Boiler electric producere apă 1,5kW, capacitate 30 I 1

caldă menajeră
Echipamente alimentate cu motorină

8 Locomotive diesel hidraulice LDH 750 C.P 2
70

CERINTE

Elaborarea bilantului energetic se va face in conformitate cu Ghidul de

elaborare si analiza a bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia nr. 56/2003

a presedintelui Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 792 din 11.11.2003.

Bilantul energetic se va intocmi pentru locomotiva actionata pe motorina

pentru Rampa Berca si va cuprinde:

Estimarea nivelului tehnic si energetic al procesului examinat.

Stabilirea pierderilor de energie aferente procesului, ca loc si valoare.

Calculul indicatorilor de performanta energetica.

Masuri necesare in vederea economisirii energiei si a reducerii

cheltuielilor cu energia.

Prezentarea solutiei tehnice, avantajoasa economic, pentru

monitorizarea si gestionarea consumului energetic.

Se solicita, suplimentar metodologiei ANRE, stabilirea variabilelor relevante,

sensul de variatie si modul de normalizare pentru fiecare din utilizarile

semnificative energetice.

CONDITII EXECUTIE
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- Executantul lucrar!i trebuie sa detina autorizatie ANRE pentru acest tip

de bilant.

- Executantul lucrarii trebuie sa prezinte dovada unor lucrari similare

executate si a participarii la implementarea sistemului de management

energetic conform ISO 50001 : 2012

CONDITII PREZENTARE

Bilantul electroenergetic va fi prezentat beneficiarului in 5 exemplare:

• 4 exemplare hartie ;

• 1 exemplar format soft CD-ROM ( doc/xls/dwg ).

Director Departament Mentenpnta,

Ing. Marius IST~
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