
 

 

 

 
 
Nr. înreg.:  45632/12.12.2022 
 
 
Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de lucrări proiectare, 

execuție, instalare și verificare metrologică inițială a patru skid-uri de măsurare în locațiile 
Petrobrazi P3, Poiana Lacului, Videle și Otești 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la 

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

1. Întrebare: In Formular 8 - Propunere Tehnică, la punctul 8 sunt solicitate nominal persoanele 
calificate ANRE și INSEMEX. Considerăm că este suficient dacă prezentăm certificările ANRE si 
INSEMEX ale subcontractorilor fără a face efectiv nominalizarea personalului. Verificarea atât a 
subcontractorilor cât și a personalului care va fi dedicat acestui proiect, poate fi facută ulterior prin 
verificarea site-ului ANRE. 

Răspuns: Este suficient să prezentați certificările ANRE și INSEMEX ale subcontractorilor. 
 
2. Întrebare: In Anexa 1 la formularul de ofertă, la Tabelul 1.1., sunt menționate obtinere avize 

Certificat de Urbanism și DTAC/DTOE, ori nicăieri in documentația de atribuire nu sunt specificate 
lucrări de construcții care să necesite aceste certificate și avize. 

Răspuns: Acestea au fost prevăzute în Secțiunea III, Contractul de lucrări, parte a documentației 
de atribuire și constituie etape ale proiectării. 

 
3. Întrebare: In Anexa 1 la formularul de ofertă, la Tabelul 1.1., este menționat cuantumul de 

15% pentru proiectare, însă basic engineering, proiectare de detaliu și MID pot depăși acest procent. 
Vă rugăm să clarificați acest aspect.  
Răspuns: Stabilirea procentului alocat proiectării s-a realizat odată cu stabilirea valorii estimate 

a achiziției și cu respectarea principiului proporționalității, astfel încât evaluarea ofertelor să poată fi 
realizată în mod unitar. 

 
4. Întrebare: In Anexa 1 la formularul de ofertă, la Tabelul 1.1, sunt specificate CS-Caiete de 

Sarcini. Pentru ce este nevoie de realizarea unor caiete de sarcini. Vă rugăm a clarifica acest aspect. 
Răspuns: Potrivit legislației în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice caietele de sarcini fac parte din 
conținutul-cadru al proiectelor tehnice de execuție: 

„Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează 
nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de 
calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, 
încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor 
de calitate şi performanţă solicitate. 

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii 
de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea 
elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive”. 

În condițiile în care obiectul supus licitației include și proiectare și execuție, rezultatul proiectării 
trebuie să aibe acest conținut, potrivit legislației românești în vigoare. 

 
5. Întrebare: In Anexa 1 la formularul de ofertă, la Tabelul 1.1, este prevăzut la Etapa de execuție 

un procent de 85% din valoarea ofertată. Este doar un exemplu sau aceasta este procentul impus de 
achizitor? Dacă este impus de achizitor în baza cărui proiect de detaliu s-a stabilit acest procent din 
totalul valorii estimate? 



 

 

 

Răspuns: Stabilirea procentului alocat execuției s-a realizat odată cu estimarea valorică a 
achiziției, care s-a realizat în conformitate cu Normele Procedurale Interne de Achiziții – rev. 4.  

 
6. Întrebare: Vă rugăm a verifica cerințele referitoare la SCADA enunțate în FIȘA DE DATE: 
“Se solicită Declarație și lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – în baza a 

minimum 3 contracte de lucrări cu obiect asemănător, respectiv lucrări similare pe echipamente 
SCADA” 

care este în mod neclar diferită față de formularea din CAIETUL DE SARCINI: 
“2.2.9. Integrarea semnalelor si comenzilor in sistemul SCADA 
2.2.10. Punere în funcție 
2.2.11. Instruirea gratuită a personalului achizitorului. 
2.2.12. Verificarea metrologică initiala 
2.2.13. In urma lucrărilor prestate contractorul se obliga ca nu va afecta functionalitatea sistemului 

SCADA. 
2.2.14. Contractantul va trebui să facă dovada că direct sau prin subcontractor, a mai avut lucrări 

similare pe echipamentele SCADA ABB.” 
Exemplu: echipamentele SCADA ABB actualmente în sistemul CONPET sunt RTU, ori în acest 

contract nu este solicitată achiziția de noi RTU sau PLC. 
Înțelegerea noastră este că se cere ca datele furnizate de PLC și/sau de calculatoarele de debit 

care fac parte integrantă din sistemul de măsurare fiscală (MID) și care sunt, de asemenea, parțial sau 
în totalitate calculatoare de control trebuie să fie integrabile în sistemul SCADA existent la adresele de 
înregistrare relevante care urmează să fie furnizate de CONPET și trebuie să fie ABB, deoarece în 
FIȘA DE DATE este menționat după condiția SCADA: “duse la bun sfârșit în ultimii 5 ani și care au 
inclus activități ca: proiectare, procurare, instalare, punere în funcțiune de sisteme de măsură 
de țiței si certificare metrologică (MID) pentru produse din industria de țiței și gaz, în stare 
lichidă; copii contracte sau ale paginilor relevante; recomandări, recepții”.  

Acestea sunt lucruri separate:  
1. Proiectarea, achiziția, instalarea, punerea în funcțiune a sistemelor de măsurare a țițeiului sau 

a gazului în fază lichidă și certificarea metrologică (MID) pentru produsele din industria petrolieră și a 
gazului.  

2. Furnizarea de la SKID-uri de decontare fiscală proiectate, fabricate, instalate, puse în 
funcțiune, prin intermediul calculatoarelor de debit ABB și/sau al controlerelor, a semnalelor, în 
conformitate cu tabelele de registre de comunicare relevante pentru a fi integrate ulterior în sistemele 
SCADA ale CONPET. 

Răspuns:  La punctul III.2.2. al Fișei de date, cerința nr. 1, se menționează clar experiența 
similară solicitată - Declarație și lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – ofertantul va 
prezenta minimum 3 contracte de lucrări cu obiect asemănător celui supus licitației, respectiv lucrări 
similare pe echipamente SCADA, duse la bun sfârșit în ultimii 5 ani și care au inclus activități ca: 
proiectare, procurare, instalare, punere în funcțiune de sisteme de măsură de țiței si certificare 
metrologică (MID) pentru produse din industria de țiței și gaz, în stare lichidă. 

Prin urmare, se acceptă conceptul de “experiență similară SCADA”. Menționăm ca integrarea 

skid-urilor presupune modificări hardware si software în sistemul existent SCADA de tip ABB 

inplementat in CONPET.    

Acestea sunt dedicate pentru fiecare nivel de interfață de supervizare si control:  

- unitati de transmitere la distanta  seria  RTU 500 ABB, RTUtil, Multiprog 

o preluarea semnalelor 

o configurare RTU 

o modificare logica 

o transmitere semnale spre servere SCADA 

- servere SCADA  - Visual SCIL si SCIL 

- interfete operatori dispeceri HMI de tip ABB, - Microscada Pro:  

o Rapoarte, liste de evenimente, alarme 

o Imagini de supervizare si control 



 

 

 

o Proceduri de comanda 

o Evidentierea conductelor active 

o Configurarea datelor de proces in tip real si istorice. 

Semnalele și comenzile prin care sistemul de măsurare va interacționa cu sistemul actual SCADA 

vor fi integrate în totalitate, inclusiv HMI.  

Alegerea echipamentelor rămâne la latitudinea Contractantului.   
 
7. Întrebare: Din punctul 5.4 din CAIETUL DE SARCINI înțelegem că minim următoarele date 

vor fi puse la dispoziție pentru transmitere și vizualizare în SCADA: 
- Mărime lot 
- Start/Stop/Pauză lot 
- Total masa brută 
- 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 confirmări la/de la echipamentele eferente skid-ului 
Vă rugăm confirmați.  
Vă rugăm să confirmați că în obligațiile contractorului sunt necesare realizarea de HMI ("ecrane") 

pentru vizualizarea datelor primite de la SKID-uri. 
Răspuns: Confirmăm componența minimală a cerințelor. 
De asemenea intră în sarcina Contractorului realizarea interfeței HMI în imaginea de proces 

SCADA actual. 
 
8. Întrebare: Vă rugăm de asemenea să clarificati si expresia: “certificare metrologică (MID) 

pentru produse din industria de țiței și gaz, în stare lichidă”.  
Vă rugăm să ne confirmati / infirmati că este vorba de certificare metrologică (MID) a unor sisteme 

de masurare fiscal lichidă si/sau gaz. 
Vă rugăm confirmați. 
Răspuns: Confirmăm, dar obligatoriu sisteme de măsurare pentru lichide, altele decât apa. 
 
9. Întrebare: In CAIET DE SARCINI pct. 2.2.14 este prevăzută următoarea condiție: 
“Contractantul va trebui să facă dovada că, direct sau prin subcontractor, a mai avut lucrări 

similare pe echipamentele SCADA ABB”. 
Datorită modificărilor survenite în structura concernului ABB, anumite echipamente SCADA nu 

mai fac parte din portofoliul ABB ci din portofoliul HITACHI. 
Vă rugăm a ne confirma că cerința de a face dovada experientei cu echipamente SCADA se 

referă la protofoliul actual ABB. 
Vă rugăm a ne confirma dacă oricare din echipamentele aparținând familiei de flow computer și 

controllere ABB Flow-X/P; ABB Flow-X/C; ABB Flow-X/K; ABB Flow-X/S; ABB Flow-X/R sunt luate în 
considerare ca experiență similară. 

Răspuns: Se solicită experiența similară SCADA. In consecință, nu mai este necesar să se 
demonstreze experiență prin echipamente ABB, de orice tip. 

 
10. Întrebare: In CAIET DE SARCINI pct 4.10 sunt specificate următoarele: 
“4.10.1. Rapoarte zilnice; 
4.10.2. Rapoarte orare;” 
Vă rugăm a ne furniza un model al rapoartelor ce trebuie generate. 



 

 

 

 
Răspuns: Documentația solicitată se va pune la dispoziție Contractorului, în urma semnării 

Acordului de Confidențialitate. 
 
11. Întrebare: În conformitate cu Caietul de Sarcini pct.12, trebuie să se furnizeze o listă de piese 

de schimb pentru o perioadă de 3 ani. 
Prin prezenta înțelegem că trebuie să prezentăm o listă orientativă, deoarece lista finală va fi 

emisă numai după realizarea proiectului de detaliul și aprobarea acestuia în CTE (exista posibilitatea 
ca anumite echipament și/sau instrument să nu fie aprobate). Prețurile pentru piesele din lista finală, 
vor fi emise în acel moment. Prin urmare, costul pieselor de schimb nu este inclus în ofertă. 

Răspuns: Se renunță la această listă urmând ca ea să fie prezentată după aprobarea proiectului 
în CTE. 

 
12. Întrebare: Vă rugăm a ne confirma că documentul nr. înreg.: 44909/06.12.2022 nu face 

referire la procedura simplificată pentru achiziția lucrărilor Proiectare, execuție, instalare și verificare 
metrologică inițială a patru skid-uri de măsurare în locațiile Petrobrazi P3, Poiana Lacului, Videle și 
Otești (CPV-rev.2 71323000-8, 48921000-0, 38420000-5, 38421110-6, 71631440-6, 38424000-6, 
42961200-2, 71356200-0, 32562300-3, 32573000-0). 

Răspuns: Confirmăm. Adresa de clarificări nr. 44909/06.12.2022 a fost postată dintr-o eroare și 
nu făcea referire la prezenta procedură. A fost remediată situația, adresa de clarificări nr. 1 la prezenta 
procedură a fost postată și are numărul de înregistrare 45076/07.12.2022. 

 
13. Întrebare: Vă rugăm a ne pune la dispoziție zonările de pe fiecare locatie / amplasament. 
14. Întrebare: Vă rugăm a ne pune la dispoziție schemele electrice si orice alte documente 

relevante ale punctelor în care urmeaza a fi cuplate instalațiile SKID-urilor pt alimentarea cu energie 
electrică. 

15. Întrebare: Vă rugăm a ne pune la dispoziție schemele panourilor electrice și de automatizare 
pentru realizarea conexiunilor cu SKID-urile ce urmează a fi livrate 

16. Întrebare: Vă rugăm a ne pune la dispoziție documentația cu registrii din RT-urile si PLC-
urile de pe fiecare locație. 

Răspuns: Documentatia necesară va fi pusă la dispoziția Contractantului după semnarea 
Acordului de Confidențialitate și în conformitate cu Directiva NIS. 

 
17. Întrebare: Societatea noastră realizează documentațiile necesare obținerii certificărilor 

ATEX. Vă rugăm să ne confirmați că în această situație nu este nevoie de certificare INSEMEX.  
Răspuns: Confirmăm. 
 
18. Întrebare: În vederea întocmirii unei oferte bine documentate, avem rugămintea să acceptați 

extinderea termenului de predare a ofertelor. 
Răspuns: Nu se acceptă decalarea termenului de depunere a ofertelor. 
 
19. Întrebare: Ca urmare a răspunsului la întrebarea nr. 9, din adresa CONPET nr. 

45076/07.12.2022, privind utilizarea etaloanelor pentru efectuarea verificărilor/testărilor inițiale a 
sistemelor de măsurare înainte de punerea pe piață a acestor noi sisteme de masurare, respectiv: 

”Răspuns: CONPET nu se opune cazului în care Producătorul utilizează la testele interne 
etaloane proprii, dar fără cotație financiară și fără nicio implicare asupra Caietului de Sarcini sau 
Contractului de Lucrări. Verificările metrologice se vor face cu prover-ele CONPET, pe care s-a instalat 
inițial softul pentru determinări masice, cerință în conformitate cu Caietul de Sarcini.” 
 

Revenim cu următoarele solicitări de clarificare: 
Confirmarea producătorului calculatorului de debit utilizat în cadrul ansamblurilor „prover 

volumetric", privind instalarea de un nou firmware pentru determinări masice și transformarea 
proverelor volumetrice în provere masice, trebuie prezentată de către ofertant în faza de depunere 
ofertă?  



 

 

 

Răspuns: Da, documentul trebuie prezentat în faza de depunere ofertă. 
 
20. Întrebare: Impunerea utilizării unor actuale provere volumetrice la o testare inițială a unui 

sistem masic de măsurare fiscală a lichidelor, altele decît apa, contravine regulilor metrologice. 
Este foarte dificil de estimat dacă actualele provere volumetrice deținute de CONPET vor fi 

acceptat de către un organism de certificare, după trasformarea acestora în provere volumetrice. 
CONPET deține un angajament de principiu al producătorului acestor provere volumetrice ca ele 

vor putea fi transformate în provere masice? 
Răspuns: Contractantul trebuie să-și îndeplinească obligațiile in conformitate cu modulele MID 

alese, având ca finalitate Marcajul de conformitate CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit de 
catre directiva, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este 
conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip, precum și declarația UE de conformitate. 

De asemenea, Contractantul are obligatia de a verifica metrologic sistemul cu prover-ul CONPET, 
după ce a fost implementat softul dedicat verificărilor sistemelor de măsurare cu debitmetru tip “masic”. 
Prin această acțiune, prover-ele nu devin “provere masice”, ele rămânând în continuare etaloane 
bidirecționale cu bilă ca element de separatie (volumetrice), dar capabile să asigure verificări pentru 
ambele tipuri de debitmetre (masice sau volumetrice). 

 
21. Întrebare: Ansamblul actual de prover volumetric, deținut de CONPET, are în componență 

un densimetru on-line care va fi utilizat pentru determinarea densităfri țiteiului in cadrul procesului de 
proving? 

Răspuns: Nu are în componență un densimetru on-line. Filosofia tipului de verificare cu astfel 
de etaloane nu presupune ca și componenta un densimetru on-line. 

 
22. Întrebare: CONPET S.A. va pune la dispoziția Ofertantului declarat câștigător, cu titlu gratuit, 

proverele pe care le are în dotare pentru a se efectua aceste testări inițiale, în cazul în care aceste 
provere vor putea fi transformate în provere masice? 

Răspuns: Da. 
 
23. Întrebare: Cine va certifica acuratețea acestor provere transformate în provere masice, astfel 

încît acestea să fie acceptate de un organism de certificare care ca evalua conformitatea sistemelor de 
măsurare cu prevederile MID? Noile provere masice vor trebui reetalonate la unul din laboratoarele 
europene din domeniu ? 

Răspuns: Contractantul este pe deplin responsabil de aceste activități. 
 
Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
 
Vă mulțumim. 

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 
Jr. Dan MANOLACHE 

 
Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                         

Serviciul Achiziţii 
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ 
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