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1. Introducere 

 
CONPET S.A. organizează licitaţia pentru încheierea contractului de proiectare conform 

temei de proiectare, executie si de punere punere in functiune a obiectivului: „Proiectare, 
fabricare si punere in functie a sistemelor de masurare din Videle, Otesti, Poiana Lacului si 
Sumator Brazi-poarta 3. 
 

1.1. Generalitati: 
 
In prezent, Conpet utilizeaza in masurarea cantitatilor de titei tranzactionate, sisteme de 

masurare numite si skid-uri de masurare, fabricate si puse in functie in urma Proiectului de 
Reabilitare a Sistemului National de Transport prin Conducte, Sectiunea Metering, 2007. 
Sistemele de masurare folosite in relatia directa cu tertii, au fost incadrate ca fiscale, fiind 
supuse controlului metrologic legal. Din punct de vedere constructiv, in functie de 
caracteisticile titeiurilor, aceste skid-uri au avut ca element de masurare a debitului 
traductoare de debit tip PD-Meter (in special pentru titeiurile din sistemul DPLS- subsistemul 
de transport titei tara) si tip turbina (pentru titeiurile tip IPLS- subsistemul de transport titei 
import). Verificarile metrologige ale intreg sistemului de masurare se fac cu etaloanele 
Conpet denumite generic, prover, diferentiate ca debit volumetric pentru subsistemele DPLS 
si IPLS. Constructiv, prover-ele de tip bidirectional cu bila de separatie.  

Utilizarea in tranzactiile fiscale a unui sistem de masurare este reglementata la nivel 
national prin Normele de Metrologie Legala, emise de catre Biroul Roman de Metrologie 
Legala (BRML). BRML este organismul, la nivel national, care, in armonie cu legislatia 
europeana, exercita controlul statului asupra mijloacelor de masurare supuse controlului 
metrologic legal. 
  Un sistem de masurare fiscal al titeiului, definit sub forma oficiala “Sisteme de 
masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide, altele decat apa”, reglementat la nivel 
European printr-o serie de documente numite MID, se poate incadra intr-o clasa de 
exactitate de ±0.3%. 
 

1.2. Starea prezenta: 
 
În acest moment, SKID-urile din locațiile Poiana Lacului, Otesti, Videle si Petrobrazi, 

parti componente a subsistemului DPLS, sunt intr-un stadiu avansat de uzura fizica cauzata 
de actiunea corosiva si abraziva a titeiurilor, in conditii de temperaturi si vascozitati ridicate, 
precum si uzura morala, efect al unei tehnologii invechite, in care jocurile si pierderea de 
material sunt din ce in ce mai mari, neputand fi compensate.  

Actiunea coroborata a celor doua tipuri de uzuri, conduce in mod evident la masurari 
eronate, in afara clasei de exactitate si cu o incertitudine foarte mare.  

Debitmetrele de tip PD-meter, utilizate in constructia acestor skid-uri, contin , in 
majoritate elemente in miscare. Pana la un anumit nivel de uzura a componentelor (lagare, 
ax, cavitati, roti dintate, etc) compensarea se poate face, in momentul verificarii metrologice 
periodice sau accidentale, prin corectii care sa aiba ca rezultat obligatoriu incadrarea 
sistemului de masurare intr-o eroare relativa de ± 0.5%. Depasirea acestor limite conduce 
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catre respingerea skid-ului din punct de vedere metrologic, skid-ul nemaiputand fi utilizat, 
caz in care masurarea se face pe rezervor. 

Defectarea unui sistem de masurare in timpul pomparii, caz intamplat de multe ori, 
conduce la o situatie de compromis, in care se reia masurarea la rezervor cu erorile de 
rigoare.  

Inlocuirea acestor debitmetre sau a pieselor aferente, la momentul actual, nu mai 
este posibila, fabricantul nemaiproducand acest model sau model similar, implicit piese de 
schimb.  

Inlocuirea debitmetrului cu un alt model care sa satisfaca cerintele metrologice, nu 
este posibila din punct de vedere al respectarii legislatiei metrologice privind mijloacele de 
masurare supuse controlului metrologic legal. 

Pentru Rafinaria Petrobrazi, decizia Conpet  este de a contoriza prin doua sisteme 
de masurare, cate unul pentru cele doua subsisteme IPLS si DPLS, toate cantitatile de titei 
care sunt livrate catre rafinarie. 

Pentru subsistemul IPLS, Conpet are in dotare un skid, montat deja pe locatia Brazi-
Poarta 3.  

Pentru subsistemul DPLS, Conpet in concordanta cu partenerul Petrom-OMV, a luat 
decizia de a achizitiona un skid sumator, pentru aceeasi locatie – Brazi-Poarta 3. 
  Acest skid face obiectul prezentului Caiet de Sarcini, pe langa cele trei mai sus 
amintite: Videle, Otesti si Poiana Lacului. 

2. Prezentarea ofertei 

 
Toate cerinṭele prezentului Caiet de Sarcini trebuie sӑ fie ȋndeplinite de cӑtre 

ofertanṭi, respectivele cerinte fiind minimale. Ofertele care nu respectӑ in totalitate cerintele 
Caietului de Sarcini vor fi excluse din licitaṭie. Ofertele care se abat de la aceste prevederi, 
vor fi luate in considerare numai in masura in care propunerea tehnică presupune asigurarea 
unui nivel calitativ superior cerinţelor specificate, dar cu obligativitatea prezentarii ofertei 
bazata pe conditiile Caietului de Sarcini. 
  Contractorul va furniza toate bunurile și serviciile descrise aici ca un proiect ”la cheie” 
și trebuie să își asume responsabilitatea completă pentru ingineria, proiectarea, livrarea, 
instalarea, configurarea, testarea, punerea în funcțiune și certificarea skidurilor de măsură 
așa cum sunt specificate în acest caiet de sarcini. 
 

Fiecare oferta va trebui sa contina minim: 

2.1. Propunerea tehnica 

2.1.1 Proces verbal privind vizitarea amplasamentului 
Vizitarea amplasamentului se poate face în orice zi lucrătoare cu solicitarea 

prealabilă a vizitei cu cel puţin două zile lucrătoare, înainte de ziua efectuării acesteia. 
Daca, in urma vizitarii amplasamentului apar solicitari de clarificari, acestea for fi 
formulate ulterior in scris 
2.1.2 Propunerea tehnica de proiectare si executie (concept, basic engineering, 
detalii de execuţie, lista cantităţilor de lucrări si devize, etc.), documentaţiile fiind 
vizate de verificatorii de proiecte pe fiecare specialitate, conform prevederilor legii 
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Se va face numai dupa vizitarea amplasametului si culegerea tuturor informatiilor 
necesare acestei etape. 
2.1.3 Grafic fizic si valoric de executie a contractului 
2.1.4 Procedura MID prin care se realizeaza construirea si punerea pe piata a 

mijloacelor de masurare, cu definirea clara a modulelor 
2.1.5 Declararea organismului certificat menit sa evalueze conformitatea 

2.2. Oferta financiara va detalia costurile necesare pentru: 

 

2.2.1. Documentaţiile aferente obţinerii autorizaţiei de construire (pentru solicitarea 
avizelor, acordurilor, etc), conform cerinţelor certificatului de urbanism 
unde/daca este cazul 

2.2.2. Proiect tehnic (concept, basic engineering, detalii de execuţie, lista cantităţilor 
de lucrări si devize, etc.) documentaţiile fiind vizate de verificatorii de proiecte 
pe fiecare specialitate, conform prevederilor legii 

2.2.3. Proceduri si documentatii pentru FAT, SAT, punere in functiune 
2.2.4. Cartea Tehnica, Documentatie As Build, Instrucţiuni de exploatare, Manual de 

Operare, etc 
2.2.5. Achizitia echipamentelor 
2.2.6. Constructia structurilor metalice 
2.2.7. Constructia cabinetelor aferente skidurilor, pe domeniile electric, 

instrumentatie si automatizari, realizarea instalatiilor electrice, instrumentatie si 
automatizari 

2.2.8. Asamblarea si montarea skid-urilor pe amplasament 
2.2.9. Integrarea semnalelor si comenzilor in sistemul SCADA 
2.2.10. Punere in functie 
2.2.11. Instruirea gratuită a personalului achizitorului. 
2.2.12. Verificarea metrologica initiala 
2.2.13. In urma lucrarilor prestate contractorul se obliga ca nu va afecta 

functionalitatea sistemului SCADA. 
2.2.14. Contractantul va trebui sa faca dovada ca direct sau prin subcontractor, 

a mai avut lucrari similare pe echipamentele SCADA ABB. 

3 Obiectul Caietului de Sarcini 

 
Acest Caiet de Sarcini are ca scop definirea cerintelor tehnice si metrologice, a livrabilelor 
in procesul de proiectare, fabricare si punere in functie a sistemelor de masurare din: 
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3.1. Poiana Lacului 
- Coordonate locatie: 44.798234, 24.731288 
- Date proces: 

 
Debit 
 
(m³/h) 

Temperatura 
receptie 
(˚C) 

Presiune 
operare 
(ba)r 

Densitate la 
15˚C 
(Kg/m³) 

Viscozitate 
 
(cPo) 

Diametru 
conducta 
de 
legatura 
(’’) 

min max min max min max min max min T proces max  
10 75 120 25 50 5 28 844.0 930.0 20°C=6.51 40°C=78.38(6.40) 5°C=501.0 

 

• Obs: In statia Poiana Lacului sunt vehiculate doua sorturi de titei: 
o Titei tip parafinos cu viscozitateta dinamica de 6.40 cPo la T=40°C 
o Titei tip asfaltos cu viscozitate dinamica de 78.38 cPo la T=40°C 

 
3.2. Otesti 
- Coordonate locatie: 44.680090, 24.377599 
- Date proces: 

 
Debit 
 
(m³/h) 

Temperatura 
receptie 
(˚C) 

Presiune 
operare 
(ba)r 

Densitate la 
15˚C 
(Kg/m³) 

Viscozitate 
 
(cPo) 

Diametru 
conducta 
de 
legatura 
(’’) 

min max min max min max min max min T proces max  
10 13 25 45 65 24 36 942.0 944.0 20°C=666.27 50°C=97.25 5°C=2710.88 

 
3.3. Videle 
- Coordonate locatie: 44.318250, 25.546368 
- Date proces: 

 
Debit 
 
(m³/h) 

Temperatura 
receptie 
(˚C) 

Presiune 
operare 
(ba)r 

Densitate la 
15˚C 
(Kg/m³) 

Viscozitate 
 
(cPo) 

Diametru 
conducta 
de 
legatura 
(’’) 

min max min max min max min max min T proces max  
10 75 120 55 75 12 26 944.0 945.0 20°C=1199.41 50°C=121.49 5°C=8704.0 

 
3.4. Sumator Brazi-poarta 3  
- Coordonate locatie: 44.870457, 26.023565 
- Date proces: 

 
Debit 
 
(m³/h) 

Temperatura 
receptie 
(˚C) 

Presiune 
operare 
(ba)r 

Densitate la 15˚C 
(Kg/m³) 

Viscozitate 
 
(cPo) 

Diametru 
conducta de 
legatura (’’) 

min max min max min max min max min max  
14 0 540 5 40 0 5 800 920 30˚C=10 5˚C=1000 
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4 Cerinte metrologice 

 
4.1. Toate sistemele de masurare care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini se vor 

utiliza in transferul de custodie a titeiului dintre Conpet SA si OMV-Petrom, fiind 
supuse controlului metrologic legal, denumite si fiscale;  

4.2. Sistemele de masurare supuse controlului metrologic fiscal, sunt  
reglementate la nivel European printr-o serie de directive numite MID (Measuring 
Instruments Directive) .  

4.3. Sistemele de masurare vor respecta Cerintele Esentiale din Directivele 
Europene privind functionarea mijloacelor de masurare supuse controlului 
metrologic legal - Anexa 1, MID 

4.4. Sistemele de masurare care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini, sunt 
considerate sisteme de masurare prin conducta si sunt reglementate de catre MID 
in Anexa VII „Sisteme de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a 
cantităților de lichide, altele decât apa” (MI-005) 

4.5. Clasa de exactitate a fiecarui sistem de masurare va fi ±0.3% 
4.6. Verificarile/etalonarile/calibrarile/corectiile se vor face dupa curbe de calibrare 

eroare-debit, cu posibilitati de extrapolare in afara domeniului de debit, sau 
superior 

4.7. Procedurile de evaluare a conformitatii, activitate prin care se demonstreaza 
dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din Anexa 1, MID, din care producatorul 
poate alege, in conformitate cu Anexa 7, sunt: 

 
- Modul B + F 
- Modul B+ D sau H1 sau G 

 
Unde: 

• Modulul B reprezinta EXAMINAREA UE DE TIP (vezi MID); 

• Modulul F reprezinta CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE 
VERIFICAREA PRODUSULUI (vezi MID); 

• Modulul D reprezinta CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE 
ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE (vezi MID); 

• Modulul H1 reprezinta CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA 
TOTALĂ A CALITĂȚII ȘI PE EXAMINAREA PROIECTULUI (vezi MID); 

• Modulul G reprezinta CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA 
UNITĂȚII DE PRODUS (vezi MID). 

 
4.8. Marimi principale (marimi rezultate in mod direct) 
4.8.1 Masa (kg) – marimea tranzactionata fiscal; 
4.8.2 Densitate (kg/m³); 
4.8.3 Presiune (bar); 
4.8.4 Temperatura 

 
4.9. Marimi derivate/calculate 
4.9.1 Volum (m³); 



 

                                                          Pagina 7 din 19

 

4.9.2 Debit masic (t/h); 
4.9.3 Debit volumetric (m³/h); 
4.9.4 Densitate de baza (kg/m³), la 15˚C si 1 atm. 

 
4.10 Instrumente SCADA 
4.10.1 Rapoarte zilnice;  
4.10.2 Rapoarte orare; 
4.10.3 Sistem calcul masa neta (masa bruta-cantitate impuritati) si emitere tichet; 
4.10.4 Start/stop lot; 
4.10.5 Confirmare alarme 

 
4.11 Alarme 
4.11.1 Alarme majore: 
4.11.1.1  Trebuie definite si evidentiate toate alarmele majore, care pot aparea pe 

parcursul functionarii. Alarmele majore sunt generate de factorii  care 
influenteaza in mod direct si negativ calitatea masuratorii, cu consecinte 
negative asupra rezultatului masurarii.  

4.11.1.2 Trebuie definita cauza si modul de „luare la cunostinta”, precum si conditiile 
de anulare a tuturor alarmelor majore. 

4.11.2 Alarme minore: 
4.11.2.1 Trebuie definite si evidentiate toate alarmele minore. Alarmele minore 

reprezinta tipul de alarme care nu influenteaza calitatea masurarii; 
4.11.2.2 Trebuie definita cauza si modul de „luare la cunostinta”, precum  si 

conditiile de anulare a tuturor alarmelor minore. 

5 Cerinte tehnice 

 
5.1. Documentatie  

 
5.1.1. Documentaţiile tehnice se vor executa cu respectarea actelor normative în 

vigoare pentru fiecare disciplina in parte 
5.1.2. Proiectele tehnice pentru toate disciplinele vor fi verificate de catre Verificatori 

de Proiect Autorizati. 
5.1.3. Proiectul tehnic trebuie să fie redactat astfel încât achizitorul să obţină date 

tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde 
cerinţelor sale metrologice si tehnice din punct de vedere al operarii si 
mentenantei; 

5.1.4. Mijloacele de măsurare (debitmetre, transmitere, flow computere, etc) vor fi 
însoţite la livrare, după caz, de certificarea MID si certificat de etalonare sau 
similar 

5.1.5. Echipamente conexe (robineti MOV, HV, filtre, elemente de siguranta, etc,) 
vor fi insotite de declaraţie de conformitate EC/certificat de conformitate, inclusiv 
de documentele care atesta fabricantul, tara de origine,lot, etc. 
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5.1.6. Toate echipamentele trebuie sa fie certificate ATEX conf. Directiva 
2014/34/EU pentru utilizare în conformitate cu zona Ex, cu exceptia zonelor 
neclasificate.  

5.1.7. Oferta va fi prezentată atât pe hârtie cât si electronic cu atribute de căutare și 
localizare item. 

5.1.8. Inainte de receptia lucrarilor, contractantul va furniza achizitorului Manualul de 
Operare, in Limba Romana; Lista posibilelor defecte si remedieri, in Limba 
Romana. 

5.1.9. Ofertantul trebuie sa prezinte o lista minimala de documente, in urmatoarea 
configuratie: 
 

Nr.Crt. Denumire document   

Ofertantul Contractorul 

La ofertare 

La 

avizare 

proiect 

CTE 

La 

receptie 

1)  P&ID X X  

2)  Lista instrumente si echipamente conform P&ID X X  

3)  Arhitectura de automatizare (PCS, SIS) X X  

4)  Plan control calitate conducte si vase sub presiune X X  

5)  Plan control calitate instrumentatie X X  

6)  Cerinte si specificatii minime instrumente X X  

7)  Cerinte si specificatii minime dimensionare selectie cabluri X X  

8)  Cerinte si specificatii minime heat tracing X X  

9)  Cerinte si specificatii minime automatizare (PCS si SIS) X X  

10)  Cerinte si specificatii minime instalatie electrica X X  

11)  Cerinte si specificatii minime echip.statice (vase, conducte) X X  

12)  Concept pt drenaj fluide de lucru si apa pluvial X X  

13)  Concept pt izolare X X  

14)  Concept pt ESD (emergency shutdown) X X  

15)  Procedura de receptie (mechanical completition) X  X 

16)  Procedura FAT X  X 

17)  Procedura calibrare X  X 

18)  C&E  X X 

19)  I/O list semnale analogice, digitale  X X 

20)  Calcul grsosimi de conducte conform ASME B31.3  X  

21)  Lista si calcule dimensionare conducte (viteza, dP, moment)  X  

22)  Calcul predimensionare filtre (process)  X  

23)  Calcul predimensionare filtre vas sub presiune (ISCIR/PED/ASME 

VIII) 
 X  

24)  Calcul predimensionare degazor (ISCIR/PED/ASME VIII)  X  

25)  Calcule acuratete sistem de masurare  X  

26)  Pre-dimensionare suporti conducte  X  

27)  Calcul CV sau KG pt  robineti   X  

28)  Pre-dimensionare si selectie actuatori functie de conditiile de proces  X  

29)  Pre-dimensionare SPV, PRV, TRV  X  

30)  Estimare consum electric si calcul dimensionare pt alimentarea cu 

energie 
 X  

31)  Calcul necesar incalzire/racire panou electri si panou de 

automatizare 
 X  
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32)  Calcul predimensionare pompa si motor electric pompa  X  

33)  Desen ansamblu  X  

34)  Desene executie conducte   X 

35)  Desene suporti conducte  X X 

36)  Scheme & desene JB (cuti jonctiuni)  X X 

37)  Lista cabluri forta si instrumentatie   X 

38)  Scheme cablare (wirring) panouri automatizare si JB   X 

39)  Scheem cablare (wirring) instrumente si echipamente electrice  X X 

40)  Schema monofilara  X X 

41)  Scheme interconectare PLC si instrumente, semnale analoge, 

digitale 
 X X 

42)  Scheme interconectare PLC si instrumente, protocol HART si 

MODBUS 
 X X 

43)  Data Sheet instrumente  X X 

44)  Prospecte aparatura, instrumente, echipamente  X X 

45)  Manuale de instalare, operare aparate, instrumente, echipamente   X 

46)  Certicate calitate materiale 3.1 conf EN 10204:2004   X 

47)  Certificate de conformitate   X 

48)  Certificate ATEX conf. Directiva 2014/34/EU  X X 

49)  Certificate ASME sau PED conf. Directiva 2014/68/EU   X 

50)  Certificate OIML, MID conf. Directiva 2014/32/EU  X X 

51)  Certificate PTB, OIML, NMi  X X 

52)  Certificari ISO 9001 si 14001 X X X 

53)  Certificari ISO/EN 17020/2012 X   

54)  Certificare MID sistem de masurare fiscal cu organism de evaluare 

a conf. 
  X 

55)  Buletine verificari nedistructive pt suduri   X 

56)  Buletine verificari de rezistenta si etanseitate   X 

57)  Proceduri de sudura propuse / autorizate  X X 

58)  Procedura de vopsire  X X 

 
5.2. Operarea sistemelor de masurare 

 
Pentru skid-urile din Otesti, Poiana Lacului si Videle, operarea sistemelor de masurare 

se va face atat din dispeceratele locale cat si din Dispeceratul Central. 
Pentru sistemul sumator din Brazi-P3, operarea se va face din Dispeceratul Central. 

 
5.3. Componenta minimala a sistemelor de masurare 

 
Sistemele de masurare care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini se pot diferentia in 

doua categorii constructive. Prima categorie are in componenta o linie de masurare si nu 
necesita by-pass. By-pass-ul este existent si face parte din sistemul de conducte 
tehnologice. Cea de-a doua categorie o reprezinta skid-ul sumator din Brazi-Poarta 3 (Brazi-
P3), care va fi alcatuita din 3 linii de masurare, de asemenea fara by-pass. 

 
Pentru sistemele de masurare din Otesti, Videle si Poiana Lacului linia constructiva are 

urmatoarea componenta minimala: 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0032


 

                                                          Pagina 10 din 19

 

5.3.1. Skid-uri cu o linie de masurare – nu necesita by-pass 
 

5.3.1.1. Traductor de debit tip Coriolis:  
- Debit: precizie/repetabilitate a lichidului: 0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025% 
- Densitate: Precizie / Repetabilitate: 0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc 
- Interval de temperatură: -240°C până la +350°C 

5.3.1.2. Traductor de temperatura 
5.3.1.3. Traductor de presiune 
5.3.1.4. Traductoar de presiune diferentiala – 2 bucati 
5.3.1.5. Manometru  
5.3.1.6. Calculator de debit 
5.3.1.7. Controler logic  
5.3.1.8. Analizor de apa in titei (water cut) 
5.3.1.9. Imprimanta fiscala 
5.3.1.10. Sistem degazor 
5.3.1.11. Filtre cu deschidere rapida – 2 bucati 
5.3.1.12. Robineti HV 
5.3.1.13. Robineti MOV 
5.3.1.14. Robineti unisens 
5.3.1.15. Sistem de prelevare probe, in bucla: 
5.3.1.15.1. Amestecator dinamic 
5.3.1.15.2. Vas de prelevare min. 12 litri (sau variante, dar nu mai mic) – 

unul activ, si unul de rezerva; 
5.3.1.15.3. Dispozitiv de omogenizare si extractie a titeiului din vasul de 

prelevare;  
5.3.1.15.4. Dispozitiv de golire in conducta a cantitatii de de titei ramasa 

dupa prelevare (poate fi comun cu punctul 5.1.1.15.3); 
5.3.1.15.5. Vas de manipulare a probei recoltate max 2.5 litri 
5.3.1.15.6. Dispozitiv de masurare a greutatii sau a nivelului, pentru 

determinarea cantitatii sau a nivelului de produs, din vas o bucata. 
5.3.1.16. Elemente de siguranta si protectie mecanica a echipamentului la 

suprapresiuni 
5.3.1.17. Sistem de incalzire; 
5.3.1.18. Sistem de scurgeri; 
5.3.1.19. Racorduri conectare la prover: 6” ANSI 600; 
5.3.1.20. Sistemul de masurare de protectie impotriva intemperiilor (acoperis); 

 
Pentru sistemul de masurare sumator Brazi-P3, componenta minimala este: 
 

5.3.2. Skid cu trei linii de masurare. Una activa si doua in rezerva sau maxim 
doua active si una in rezerva – nu necesita by-pass 
5.3.2.1. Traductoare de debit tip Coriolis – trei bucati 

- Debit: precizie/repetabilitate a lichidului 0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025% 
- Densitate: Precizie / Repetabilitate ±0.2 kg/m³/ 0,0001 g/cc 
- Interval de temperatură: -240°C până la 350°C 
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5.3.2.2. Traductor de temperatura – 3 bucati 
5.3.2.3. Traductor de presiune – 3 bucati 
5.3.2.4. Traductoar de presiune diferentiala – 3 bucati 
5.3.2.5. Manometru – 3 bucati 
5.3.2.6. Calculator de debit 4 bucati (cate una pentru fiecare linie de masurare 

plus un sumator) 
5.3.2.7. Controler logic  
5.3.2.8. Analizor de apa in titei (water cut) - doar informativ 
5.3.2.9. Imprimanta fiscala  
5.3.2.10. Sistem degazor 
5.3.2.11. Filtre cu deschidere rapida – 3 bucati 
5.3.2.12. Robineti HV 
5.3.2.13. Robineti MOV 
5.3.2.14. Robineti unisens 
5.3.2.15. Sistem de prelevare probe, in bucla, capabil sa deserveasca 

concomitent doua linii de masurare: 
5.3.2.15.1. Amestecator dinamic 
5.3.2.15.2. Vas de prelevare min. 12 litri (sau variante, dar nu mai mic), 3 

bucati – unul activ,  si doua in rezerva, sau doua active si unul in rezerva; 
5.3.2.15.3. Dispozitiv de omogenizare si extractie a titeiului din vasul de 

prelevare;  
5.3.2.15.4. Dispozitiv de golire in conducta a cantitatii de de titei ramasa 

dupa prelevare (poate fi comun cu punctul 5.1.1.15.3); 
5.3.2.15.5. Vas de manipulare a probei recoltate max 2.5 litri – 2 bucati. 
5.3.2.15.6. Dispozitiv de masurare a greutatii sau a nivelului, pentru 

determinarea cantitatii sau a nivelului de produs, din fiecare vas - 2 bucati. 
5.3.2.16. Elemente de siguranta si protectie mecanica a echipamentului la 

suprapresiuni 
5.3.2.17. Sistem de incalzire; 
5.3.2.18. Sistem de scurgeri 
5.3.2.19. Racorduri conectare prover: 6”. ANSI 600; 
5.3.2.20. Sistemul de masurare de protectie impotriva intemperiilor (acoperis); 

Obs: in mod evident, proiectantul, in conformitate cu standardele si normele in 
vigoare, va decide componenta exacta  

Skid-ul sumator va avea 3 linii de masurare fiscala, independente, cu posibilitate 
individuala de setare lot. 
Toate cele patru sisteme de masurare vor fi prevazute cu incalzitor termic si izolate. 
 

5.4. Monitorizare si interconectare SCADA 
 

Fiecare skid va fi conectat la sistemul de supervizare SCADA, pe care Conpet il are in 
fiecare dintre locatiile Otesti, Poiana Lacului si Videle, precum si in Dispeceratul Central. 
Skid-ul Brazi-P3 se va conecta direct in Dispeceratul Central. 

In imaginile de monitorizare si comanda, intr-o diagrama dinamica si interactiva a 
fluxului de titei, se vor utiliza urmatoarele date minimale: 
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- Marime lot 
- Start/Stop/Pauza lot 
- Total masa bruta 
- Total volum brut 
- Debit masic si debit volumic instantaneu 
- Densitate 
- Presiune 
- Temperatura 
- Gradul de infundare al filtrelor 
- Gradul de recoltare al prelevatorului de probe 
- Continutul de apa in titei 
- Alarme  
- Comenzi si confirmari la/de la echipamentele eferente skid-ului 

 
5.5. Logica functionare sisteme de masurare 

 
5.5.1. Sisteme de masurare cu o singura linie de masurare 
La inceputul pomparii se va stabili lotul, se va actiona butonul Start. Sistemul de 

masurare devine operational in momentul in care se inregistreaza valori de debit. In acelasi 
moment se va actiona si sistemul de prelevare.  La finalul lotului sau al pomparii se va 
actiona butonul Pauza. Linia de masurare se va inchide automat. Sistemul de prelevare se 
va opri. Se vor face recoltarea probelor si determinarile in laborator. Se va introduce in 
sistem coeficientul de impuritati. Se va actiona comanda Stop. Se va elibera tichetul cu 
valorile de masa neta, masa de impuritati si coeficient de impuritati detaliat pe componente. 
 

5.5.2. Sistem de masurare cu trei linii sumator Brazi-P3 
 

Avand in vedere ca skid-ul va prelua si contoriza toate intrarile de titei din subsistemul 
DPLS, in Rafinaria OMV-Petrom, acesta va fi proiectat pentru o functionare intr-un mod 
aproape contiuu.  

In functie de alegerea si optiunile personalului operator, skid-ul poate functiona cu o 
linie de masurare activa si celelalte doua in rezerva si inchise. In aceasta situatie, logica de 
functionare devine similara cu situatia de la punctul 5.3.1. 

In situtatia in care skid-ul va functiona cu doua linii de masurare active si una in rezerva 
inchisa, fiecare linie va fi independenta una fata de cealalta, situatie similara cu punctul 
5.3.1. Fiecare linie de masurare activa va avea alocat propriul sau vas din sistemul de 
prelevare.  
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5.6. Cazul aparitiei unor nefunctionalitati pe linia de masurare 
 

5.6.1. Infundarea filtrului 
 

5.6.1.1. Skid-urile din Otesti, Poiana Lacului si Videle sunt prevazute cu cate 
doua elemente de filtare a titeiului, care se vor monta in paralel.  

In functionare, se va utiliza unul din cele doua filtre. Fiecare filtru va fi izolat de sistem 
printr-un robinet HV si un robinet actionat electric, tip MOV. Fiecare filtru va fi  prevazut cu 
un traductor de presiune diferentiala, cu scopul de a masura gradul de infundare si a trimite 
o informatie in sistemul de monitorizare. Se vor stabili doua niveluri de alarmare. Primul nivel 
va anunta ca filtrul este aproape infundat. Nivelul doi va anunta ca filtrul nu mai poate fi 
folosit. In consecinta, skid-ul, in mod automat, va face trecerea pe celalalt filtru. Trecerea se 
va face prin deschiderea MOV aferent filtrului curat, si apoi inchiderea MOV filtru infundat. 
 

5.6.1.2. Skid-ul sumator Brazi-P3 va fi prevazut cu un sistem de filtare comun 
celor trei linii de masurare.  

Sistemul va fi alcatuit din trei filtre, montate in paralel. In functie de solicitarile 
operatorului, se va utiliza unul sau doua filtre concomitent, restul ramanand in rezerva. 
Fiecare filtru va fi prevazut cu un traductor de presiune diferentiala, un robinet HV si un 
robinet MOV. In cazul infundarii unui filtru, traductorul de presiune diferentiala va transmite 
un semnal de alarmare, caz in care sistemul va decide schimbarea in mod automat a filtrului 
infundat cu primul filtru aflat in rezerva, prin jocul de robineti.  
 

5.6.2. Aparitia oricarei disfunctionaliati care poate genera alarme majore 
5.6.2.1. Pentru skid-urile din Otesti, Poiana Lacului si Videle se va intrerupe 

functionarea fiscala pana la remedierea defectului. Automat sau la alegerea 
operatorului, sistemul va avea posibilitatea de a intrerupe masurarea sau de 
a o continua, dar valorile se vor trece in registrii cu alarme. 

5.6.2.2. Pentru skid-ul sumator din Brazi-P3, in momentul aparitiei unei 
defectiuni se va face trecerea de pe o linie de masurare pe urmatoarea linie 
activa, prelevatorul de probe ramanand activ.  

6 Verificarile metrologice ale sistemelor de masurare – prover-e 

 
Atat verificarea metrologica initiala, cat si verificarile metrologice periodice se vor face 

cu etaloanele Conpet. In momentul de fata, Conpet are in dotare trei etaloane mobile, 
bidirectionale cu bila de separatie. Prover-ele sunt destinate verificarilor/etalonarilor 
sistemelor de masurare aflate deja in proprietatea Conpet. Sistemele de masurare actuale 
sunt echipate cu traductoare de debit volumetrice.  Softul instalat de catre producatorul 
prover-elor (MECI-Franta, 2007) pe calculatorul de debit al prover-ului este strict dedicat 
verificarilor skid-urilor cu elemente volumetrice de masurare a debitului.  

 
Sistemele de masurare vor trebui sa transmita catre prover, un semnal in 

impulsuri, utilizabil in activitatea de proving. 
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Pentru conformarea prover-elor Conpet si la verificarile viitoarele skid-uri, a caror 
componenta de masurare debit este masica, este absolut necesar ca pe actualul calculator 
de debit al prove-rului sa fie instalat si softul pentru determinarile masice. 

Ofertantul trebuie sa se asigure ca verificarile/etalonarile skid-urilor se pot face cu 
prover-ul DPLS,  6” ANSI 600. 

In caz contrar, pentru skid-ul sumator se va folosi prover-ul de IPLS, 10” ANSI 600. 
Acest fapt conduce la ipoteza instalarii softului MECI, dedicat verificarilor traductoarelor de 
tip Coriolis (masice), pe ambele prover-e, fara a afecta softul dedicat verificarilor skid-urilor 
care raman in functionare.  

Prover-ul si calculatorul de debit au fost produse de catre MECI, filiala EES-Clemessy 
/ Eiffage Energie Systèmes, Franta. 

Contractorul trebuie sa prezinte in scris, confirmarea producatorului calculatorului de 
debit al prover-ului, ca nu vor exista conflicte intre softurile pentru determinari masice si 
volumetrice. 

Din punct de vedere constructiv, racordurile de conectare ale skid-urilor la bratele 
prover-elor, trebuie sa respecte distantele minime si maxime la care se pot conecta bratele 
prover-elor. Documentatia va fi pusa le dispozitie de catre Conpet. 

7 Livrari  

 
7.1. Toate echipamentele furnizate, inclusiv materialele pentru instalaţii trebuie să 

fie noi, neutilizate, de cea mai inalta calitate, nedeteriorate, de fabricaţie recentă, sau 
de un tip fabricat în prezent. 

7.2. Orice element/modul/accesoriu (de exemplu: cartele, cablu alimentare, etc.) 
care lipseste in oferta si care se va dovedi necesar pentru indeplinirea cerintelor 
prezentului Caiet de Sarcini, trebuie sa fie inclus ulterior fara nici un cost suplimentar 
pentru Client. 

8 Servicii  

 
8.1. Servicii de proiectare. 

 
8.1.1. Serviciile de proiectare trebuie sa asigure Achizitorului ca: 

8.9.1.1 Oferta tehnica corespunde cerintelor sale; 
8.9.1.2  Proiectul tehnic care va fi supus aprobarii CTE Conpet, este in 

concordanta cu Oferta Tehnica; 
8.9.1.3 Proiectarea de detaliu este corecta, respecta avizul CTE si permite 

fabricarea, instalarea, punerea in functiune si testarea instalatiilor. 
8.1.2. Documentatii si desene de proiectare.  
8.1.3. Documentatie pentru identificare proprietari, acorduri tehnice de racordare si 

autorizatii constructie. 
8.1.4. Obtinerea acordurilor si autorizatiilor. 
8.1.5. Proceduri de lucru (instalare, configurare, testare, operare, mentenanta) 

81.4.1. Contractorul va emite procedurile de lucru pentru fiecare etapa SAT, FAT, 
Verificari Metrologice. Acestea se vor supune aprobarii Achizitorului. 
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8.2. Servicii de instalare 
 

8.2.1. Toate lucrările de instalare (Hardware & Software) trebuie să fie efectuate în 
conformitate cu legile romanesti, standardele naţionale şi internaţionale şi cu 
specificaţiile de producator.  

8.2.2. Instalarea trebuie sa fie în conformitate cu cele mai bune practici industriale 
actuale. 

8.2.3. Prestatorul este responsabil pentru depozitarea tuturor materialelor 
achizitionate de catre Client pana la momentul in care echipamentul va fi instalat 
in fiecare amplasament si semnate procesele verbale la terminarea lucrarilor. 

8.2.4. Ofertantul castigator trebuie sa fabrice/procure, sa transporte şi sa instaleze 
monturile necesare pentru a efectua instalarea si testarea sistemului. Fabricarea 
elementelor metalice de mai sus trebuie să se facă în conformitate cu desenele 
de construcţie produse de ofertantul castigator şi trebuie sa fie aprobata de client. 

8.2.5. Toate cablurile trebuie sa fie etichetate cu etichete plastifiate adezive pre 
printate (nu scrise de mana) pentru interior si din SS316 poansonat pentru exterior 
cu informatia “de la – catre” pentru a clarifica numele echipamentului, tag-ul 
acestuia. 

8.2.6. Ofertantul castigator trebuie să utilizeze propriile sale scule şi echipamente de 
instalare/testare pentru a se asigura ca echipamentul a fost instalat în mod 
corespunzător şi este operaţional. 

8.2.7. Ofertantul castigator va asigura integrarea cu actualul Sistem SCADA pentru 
transmiterea datelor de proces 

8.2.8. La finalizarea lucrărilor, întreaga zona de lucru trebuie să fie lasata curata şi 
libera de gunoi, moloz, noroi, mizerie, praf, resturi şi materiale in exces. 

8.2.9.  
 

8.3. Punerea in functie 
- trebuie sa se asigure ca sistemul este instalat correct 
- este configurat correct 
- a trecut toate testele pentru parametrii necesari conform prezentului Caiet de 

Sarcini si a ofertei prezentate 
- Are inregistrate toate datele relevante ale punerii in functiune, pentru utilizari 

viitoare, ca referinta. 

9 Managementul proiectului 

 
Prestatorul va fi responsabil de planificarea, urmӑrirea şi coordonarea proiectului 

incluzȃnd, dacӑ este cazul, şi planificarea ṣi urmӑrirea lucrӑrilor subPrestatorilor. Prestatorul 
va solicita aprobarea Beneficiarului pentru ȋnlocuirea oricӑrui subPrestator, daca este cazul. 

Prestatorul va trebuie sa aiba personal certificat de producator sau sa prezinte 
declaratia producatorului prin care este asigurata asistenta la montaj, calibrare, punere in 
functiune si asigurarea garantiei. 

Prestatorul trebuie sa prezinte structura de personal aferenta acestui proiect. 
Prestatorul trebuie sa prezinte CV-urile atat al Managerului de Proiect, cat si a celorlalti 
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membri. In CV, pentru fiecare component al echipei, se vor prezenta documente care sa 
ateste studiile, experienta in lucrari anterioare, similare ca obiect si amploare.  
Componenta echipei prezentata in oferta va putea fi schimbata cu motivatia de rigoare si 
doar cu acordul Beneficiarului. 

Minute ale ȋntalnirilor Prestator-Beneficiar trebuie sӑ fie ȋntocmite de către Prestator 
şi vor fi disponibile ca bază pentru deciziile luate la reuniunile periodice de progres. 

10 Receptia lucrarilor 

 

Termenul de finalizare a serviciilor din Caietul de Sarcini se considerӑ ȋmplinit la data 
semnӑrii fӑrӑ obiecṭiuni de cӑtre Comisia de Recepṭie a Procesului Verbal de Recepṭie, dupӑ 
terminarea ultimului test de acceptanṭӑ operationalӑ.  

Prestatorul va comunica Beneficiarului data finalizӑrii lucrarilor transmiṭȃndu-i 
acestuia, pentru confirmare, o ȋnṣtiinṭare scrisӑ.  

Beneficiarul va organiza recepṭia ȋn maximum 5 zile de la notificarea finalizӑrii 
serviciilor ṣi va comunica Prestatorului data stabilitӑ.  

Comisia de recepṭie trebuie sӑ verifice execuṭia tuturor lucrӑrilor conform prevederilor 
contractuale ṣi documentaṭiei anexate la contract, dupӑ care ȋntocmeste “Procesul Verbal 
de Recepṭie” ṣi recomandӑ admiterea cu sau fӑrӑ obiecṭiuni a recepṭiei, amȃnarea sau 
respingerea ei, conform modului de ȋndeplinire a condiṭiilor contractuale 

Prestatorul va realiza si livra copii de siguranta (back-up software) si documentatie 
as-build pentru toate locatiile. 

11 Garantie 

 
Prestatorul trebuie sӑ furnizeze Beneficiarului garanṭie comerciala de 2 ani de la data 

semnӑrii procesului verbal de recepṭie pentru toate echipamentele furnizate, modulele 
hard/soft, licenṭe.  

Aceastӑ garanṭie trebuie sӑ includӑ repararea sau ȋnlocuirea oricӑrui echipament, 
subsistem, hardware ṣi/sau software care s-a defectat ȋn condiṭii normale de utilizare.  

Aceastӑ activitate va include montarea/demontarea ṣi transportul aferent.  
In perioada de garantie, in situatia in care functionarea defectuoasa a fost corectata, 
perioada de garantie este extinsa cu durata de nefunctionare a echipamentului in cauza.   
Ofertantul trebuie sa anexeze la oferta tehnică documentul „Propunere pentru asigurarea 
intervenţiei în amplasamente, în perioada de garanţie”, în care trebuie sa descrie in detaliu 
modalităţile prin care va asigura îndeplinirea timpilor de remediere asumaţi. 

Pentru perioada de garantie si postgarantie sa poata fi asigurat un timp de raspuns 
de 24 de ore si propuneri de remediere in 48 de ore care sa precizeze cauza si perioada de 
remediere, aprobata de beneficiar. 
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12 Piese de schimb 

 
Ofertantul trebuie sa includa in oferta sa o listă propusa de piese de schimb necesare 

pentru reparaţii şi întreţinere a sistemului ca un element separat de celelalte echipamente.  
Piesele de schimb trebuie sa fie estimate pentru o perioada de 3 ani dupa expirarea 

perioadei de garantie. 
In perioada de garantie Furnizorul poate folosi, pentru remedieri, piesele din stocul 

Clientului, dar cu obligativitatea de a le inlocui in cel mai scurt timp cu altele noi. Intretinerea 
postgarantie va fi asigurata de echipele Clientului. Piesele de schimb vor fi incluse în 
evaluarea pentru atribuire. 

13 Instruire  

 
13.1. Se va realiza o instruire, pentru minim 8 persoane, in urma careia, personalul 

de operare trebuie sa posede toate cunostintele necesare operarii in siguranta a 
sistemelor de masurare instalate 

13.2. Se va realiza o instruire pentru minim 4 persoane, in urma careia personalul 
de mentenanata sa poata efectua intretinerea skid-urilor, depanarea oricaror 
defectiuni hard sau soft. 

14 Termen de executie  

 
Termenul de execuṭie a tuturor serviciilor contractate este de 36 luni de la semnarea 

contractului. 

15 Rezultate preconizate 

 
1. Prin implementarea acestor sisteme se va îmbunătății semnificativ exactitatea 

de măsurare (de la ±0.5% cat este in prezent, la ±0.3%), factor decisiv in 
stabilitatatea balantei primire/predare a titeiului tranzactionat; 

2. Reducerea semnificativa a costurilor de mentenanta. Debitmetrele tip Coriolis 
au costuri de mentenanta minime, neavand piese in miscare. 

3. Reducerea timpului de mentenanta.  
4. Diminuarea aparitiei defectelor in timpul functionarii si implicit, trecerea la 

sistemul de masurare a rezervorului; 
5. Marirea calitatii prelevatoarelor de probe. 

16 Standarde si documentatie de referinta 

MID 32/2014 EU Measurement Instruments Directive 
OIML R 117  Measuring systems for liquids other than water (International recomandation) 
OIML R 119  Pipe provers for testing measuring systems for liquids other than water 
OIML  Nr. 11  Exigences gernerales pour les instruments de mesure electroniques 
API  Manual of Petroleum Measurement Standards –     Chapter 4 – Proving Systems 
- Chapter 5 – Liquid Metering 
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- Chapter 21 – Flow Measurement Using Electronic Metering Systems 
API-6D  Specification for pipeline valves 
API-6FA  Fire test specification 
API 520  Design of pressure safety valves 
API 521  Installation of pressure safety valves 
API 527  Pressure safety valves tests 
ASME  Performance Test Codes (PTC 19.3) 
ASME B 31.4-1992  Pipeline Transportation systems for liquid hydrocarbons 
ASTM  American Society  for Testing and Materials 
ISA S26  Dynamic Response Testing of Process Control Instrumentation 
ISA RP2.1  Recommended Practice. Manometer Tables 
ANSI B-16.5  Steel pipe flanges, flanged valves and fittings 
ANSI/FCI 70.2  Seat leakage 
ISO 1000  SI Units and recommendations for use in their multiples and certain other units 
IP  Ingress protection 
BS 5345 Code of practice for installation of electrical apparatus in potentially explosive 
atmosphere 
IEC 79 Code of practice for installation of electrical apparatus in potentially explosive 
atmosphere 
IEC 529  Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures 
IEC 751  Reference Table for Pt RTD Elements 
MSS-SP-44  Welding neck flanges according to MSS Standard Practice SP-44 
EN 10204 “3.1.B”  Control documentation type 
SR EN 50014 – 95  Aparatura electrica pentru atmosfere potential explosive 
ATEX 34/2014 EU 
SR EN ISO  3171  Produse petroliere lichide. Esantionare automata in conducta 
SR EN ISO  7278-1 Hidrocarburi lichide. Masurare dinamica. Sisteme de etalonare a 
contoarelor volumetrice. 
 
 
Șef Departament Dezvoltare Mentenan 
 Ing. Dan BUZATU     
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