
 

 

 

 
Nr. înreg.:  44909/06.12.2022 
 
Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de servicii de inspecție 

interioară (expertiză) a conductelor magistrale de transport țiței: Ø 10 ¾” F1 Bărbătești-Ploiești 
Vest și Ø 10 ¾” F2 Orlești-Ploiești (Petrobrazi) 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la 

documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

1. Întrebare: Există posibilitatea de a efectua activități de lansare și primire a echipamentelor de 

curățire și inspecție în afara programului zilnic și în weekend? 

Răspuns: În mod obișnuit transportul țițeiului se realizează în cursul săptămânii dar se poate 
continua activitatea în afara orelor de program și în weekend. 

2. Întrebare: Există posibilitatea de a lucra la mai multe segmente simultan? De exemplu, după 
lansarea unui piston de curățare pe un segment, să ne deplasăm la gara de lansare a segmentului 
următor, și să lansăm alt piston de curățare și pe acesta? 

Răspuns: Se pot rula pistoane pe mai multe tronsoane simultan, atât timp cât acestea corespund 
aceleiași conducte magistrale; excepție face tronsonul Orlești – Poiana Lacului F2, pe care se rulează 
independent de celelalte tronsoane. 

3. Întrebare: Puteți, vă rog, să detaliați istoricul de curățare a conductelor? Cât de des au fost 
curățate, și ce deșeuri au fost colectate după curățări (tipuri de deșeuri și cantități). 

Răspuns: În Anexa 1 se află situația godevilărilor, frecvența acestora și cantitatea de parafină 
rezultată. 

4. Întrebare: Puteți, vă rog, să ne furnizați specificațiile tehnice ale markerilor permanenți 
instalați deja pe conducte? 

Răspuns:  În Anexele 2 și 3 se află lista markerilor permanenți și temporari. 

5. Întrebare: Există posibilitatea de a inspecta toate segmentele de pe un fir consecutiv, pentru 
a putea utiliza aceeași cantitate de țiței? 

Răspuns: Se pot rula pistoane pe mai multe tronsoane simultan, atât timp cât acestea corespund 
aceleiași conducte magistrale; excepție face tronsonul Orlești – Poiana Lacului F2, pe care se rulează 
independent de celelalte tronsoane. 

6. Întrebare: Puteți, vă rog, să ne dați datele de contact ale persoanei care se ocupă de vizitele 
de amplasament pentru gara de primire de la Rafinăria Brazi? 

Răspuns:  Reprezentanți CONPET S.A. gară de primire Rafinărie PetroBrazi:  
Eduard Oncescu – Șef Depozit PetroBrazi, telefon 0731 600 536 
Cornel Tîrcavu – Șef Rampa PetroBrazi, telefon    0727 722 053. 

Observație: Programarea pistonării conductelor se va face împreună cu reprezentanții din cadrul 

Serviciului Programare Transport, în funcție de cantitățile de țiței disponibile la pompare și de cerințele 

de moment ale Rafinăriei Brazi. 

 

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul 
cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan MANOLACHE 
 

Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                         

Serviciul Achiziţii 
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ 
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