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A. PĂRŢI SCRISE 
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 

Modernizare celula 13 şi celula 14 – 6kV din staţia 110/6kV ICN 
  
 1.2 Amplasamentul 
 
 Judeţul Argeş, Localitatea Mioveni, Strada Câmpului nr.1 
 

1.3.Investitorul 
 

 RATEN ICN Piteşti 
 

1.4.Beneficiarul  investiţiei 
 

 RATEN ICN Piteşti 
 

1.5.Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 
 

 RATEN ICN Piteşti – Serviciul 6 Proiectare 
 

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRĂRII 
 2.1. Particularităţi ale amplasamentului 
 Celulele de linie 13 şi 14 din staţia 110/6kV ICN sunt amplasate pe platforma 
RATEN ICN Pitesti, la cota + 450 d.N.M.B. 
 Zonare climatică: Piteşti zona II, te=-15ºC, conform STAS 1907-1-1997. 
 Zonare eoliană: Piteşti zona IV. 
 Temperatura medie anuală: te=9,7ºC, conform STAS SR 4839-1997. 

Pentru Piteşti, încadrarea seismică este în zona D, având coeficientul de calcul al  
amplasamentului Ks = 0,16 şi perioada de colţ Tc = 1 sec.  
 Natura terenului de fundare: argilă, galben cafenie cu Pconv  = 24 t/m2. 
 2.2. Soluţia tehnică 
 Prezentul proiect are ca obiect modernizarea celulelor 13 şi 14 de linie din staţia 
de 110kV/6kV ICN în vederea înlăturării efectelor uzurii fizice şi morale ale 
echipamentelor actuale care sunt din generaţia anilor 1970. 
 Lucrările de modernizare presupun: 

- înlocuirea întreruptorului de medie tensiune, existent pe cărucior; 
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- adaptări mecanice ale căruciorului debroşabil pentru asigurarea  montajul noului 
întreruptor; 

- montajul noului întreruptor 
- înlocuirea cuplei de la fişa de comandă a întreruptorului (fisă care va avea o 

lungime de minim 2 metri); 
- verificări mecanice şi electrice ale noului ansamblu. 

Instalaţia electrică realizată după modernizare nu va modifica condiţiile de 
exploatare existente în prezent, referitoare la protecţii şi selectivitate. 
 

3. MEMORIU TEHNIC 

3.1. Descrierea lucrărilor  

Modernizarea instalaţiilor de medie tensiune din staţii şi posturi de transformare 
este principala cale prin care se pot obţine indicatori de eficienţă superiori  în exploatare 
prin reducerea substanţială a duratei întreruperilor şi ai timpilor destinaţi lucrărilor de 
întreţinere. Tot pe această cale este posibilă îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai 
instalaţiilor, asigurându-se  creşterea siguranţei în exploatare.    
 Realizarea unor lucrări de modernizare prin înlocuirea întreruptoarelor clasice cu 
echipamente performante cum sunt întreruptoarele în vid permite obţinerea unor 
avantaje semnificative cum sunt: 

- realizarea unor parametri funcţionali comparabili cu ai celor mai moderne 
celule existente pe piaţă; 

- reducerea timpului de realizare a lucrărilor comparativ cu varianta de 
înlocuire totală, prin păstrarea sistemului de bare existent şi eliminarea 
lucrărilor de demolare/montare construcţie metalică; 

- reduceri semnificative a costurilor. 
În consecinţă soluţia tehnică pentru modernizarea celulelor de linie nr. 13 şi 14 

este înlocuirea întreruptoareulor existente şi adaptarea cărucioarelor debroşabile în 
scopul posibilităţii de montaj al noilor întreruptoare. 

Soluţia tehnică pentru execuţia lucrărilor de modernizare din celulele de linie 
nr.13 şi nr.14 presupune urmatoarele operaţii pentru fiecare celulă: 

- Înlocuirea întrerupătorului existent se va face prin montarea de catre furnizor a 
noului întrerupător in vid de 12 kV, 630 A, 25 kA în montaj fix pe căruciorul 
debroșabil existent în celulă (sau pe un cărucior nou similar celui existent); 

- Este necesară corelarea funcţiilor şi caracteristicilor elementelor componente 
cu cerinţele sistemului de la locul de montaj şi ale normelor în vigoare. Din 
punct de vedere constructiv şi funcţional, ansamblul întrerupătorului în montaj 
complet trebuie să fie adaptat convenabil la/în schema de circuit primar şi 
secundar din celulă de medie tensiune existentă; 
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- Furnizorul va indica dacă întrerupătorul ofertat este apt pentru operare cu 
interfaţa de circuite secundare existentă (comandă, semnalizări şi protecţii 
clasice); 

- Înlocuirea cuplei de la fişa de comandă a întreruptorului;  
- Fisa de comanda va avea o lungime de 2 m; 
- Verificări electrice şi mecanice; 
- Teste de punere în funcţiune a întreruptorului.   

3.1 Cerinţe constructive generale 

 Toate materialele, dispozitivele si echipamentele trebuie să fie noi şi să asigure o 
funcţionare normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem indicate în fişa 
tehnică. Toate locurile, unde în cursul exploatării, sunt necesare inspecţii, reglaje, 
ungeri, etc. vor fi uşor accesibile. 
 Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru 
asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie. Toate 
aparatele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie şi/sau incendiu să fie minime. 
 Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil şi se 
vor vopsi în negru.                                                                                                                                     
 În ofertă se vor preciza indicatorii de fiabilitate preliminaţi: durata medie de viaţă, 
timpul mediu între defectări şi coeficientul de disponibilitate al întreruptorului. 
 Echipamentul va fi astfel construit încât operaţiile de exploatare şi întreţinere să 
poată fi executate în condiţii de securitate pentru operatori, deci va fi certificat din punct 
de vedere a securităţii muncii si va avea marcat în mod distinct şi vizibil marcajul de 
securitate. 

Echipamentul va funcţiona fără vibraţii, va avea un nivel de zgomot 
corespunzător normelor CEI si va fi protejat contra umezelii şi coroziunii. 

Ansamblul echipament suport trebuie sa fie stabil la seisme. Furnizorul va trebui 
sa pună la dispoziţia beneficiarului, odată cu oferta şi datele privind verificarea la 
solicitările seismice, precum si recomandări cu privire la structura de susţinere a 
echipamentului şi modul de fixare de acesta. 

 
 Cerinţe specifice 

 
 Întreruptorul va fi tripolar, cu camere de stingere în vid şi dispozitiv de acţionare 
cu resort(cu armare cu motor şi manuală) sau cu actuator magnetic, montat pe un şasiu 
metalic comun. Izolatorii suport  a parţii active pot fi din porţelan sau răşină sintetică. 

Soluţiile constructive şi materialele adoptate pentru partea activă(camera de 
stingere, contacte, burduful de etanşare, ecrane metalice) şi pentru dispozitivul de 
acţionare trebuie să asigure funcţionarea la parametrii nominali ai întreruptorului pe 
toată durata de viaţă garantată de fabricant. 
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Mecanismul de acţionare cu resort şi armare motorizată sau cu actuator magnetic 
trebuie  să aibă o construcţie compacta, greutate redusă şi să fie adaptat la interfaţa de 
comandă-semnalizare şi la gama de tensiuni auxiliare de alimentare din instalaţia 
existentă în exploatare. 

Mecanismul de acţionare trebuie să asigure următoarele cerinţe de bază: 
- să permită operarea întreruptorului local (comandă locală manuală şi electrică) 

şi de la distanţă; 
- să asigure numărul şi tipul de contacte auxiliare(inclusiv de rezervă) necesare 

în raport cu schema de circuite secundare de comandă protecţie şi semnalizări 
ale întreruptorului; 

- în cazul defectării motorului de armare a resortului, sau la dispariţia tensiunii 
operative în cazul mecanismelor de acţionare cu actuator magnetic, când 
întreruptorul se află în poziţia „INCHIS”, să fie posibil ciclul de manevră 
Deschis –Închis – Deschis; 

- funcţionarea continuă a motorului de armare a resortului peste timpul de 
armare stabilit va fi interpretată ca o defecţiune şi se va semnaliza; 

- circuitele de comandă vor fi prevăzute cu blocaje care să împiedice 
posibilitatea de a acţiona întreruptorul simultan local şi de la distanţă; 

- întreruptorul va fi prevăzut cu un dispozitiv de indicare a poziţiei Închis – 
Deschis vizibil fără a fi nevoie să se deschidă uşa celulei de medie tensiune; 

- întreruptorul va fi prevăzut cu posibilitatea deconectării manuale în cazul 
întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică a circuitelor de 
comandă: 

- lungimea cablajului fişei va fi minim 2m pentru a permite manevre cu 
căruciorul debroşat 

3.2. Condiţii privind managementul calităţii 

 Execuţia lucrării se va face în sistem de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 
9001/2015.   
 Materialele folosite vor fi însoţite obligatoriu de certificate de garanţie şi de 
certificate de calitate ale produsului. 
 Înainte de începerea activităţii, constructorul va transmite spre aprobare 
beneficiarului planul său de control al calităţii, verificări si încercări.  

3.3. Controale de calitate, verificari şi încercări 

 Furnizorul va prezenta  o listă a testelor de şantier pentru execuţia lucrării. 
 Lucrarea va fi acceptată dacă sunt îndeplinite toate condiţiile şi cerinţele din 
prezenta documentaţie. 
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3.3.1. Inspecţii iniţiale 
Inspecţia iniţială precede efectuarea testelor şi verificărilor. Această inspecţie se 

efectuează fără punerea sub tensiune a sistemului. 
Scopul inspecţiei iniţiale este de a constata dacă: 
- condiţiile de instalare sunt corespunzătoare; 
- echipamentele şi materialele corespund normelor de siguranţă impuse de 

standardele în vigoare (se examinează certificatele de însoţire livrate de către 
furnizorii echipamentelor electrice); 

- există defecte vizibile ce pot slăbi siguranţa în exploatare. 
Inspecţia iniţială cuprinde următoarele: 
- verificarea calităţii echipamentelor;  
- verificarea acoperirilor de protecţie; 
- verificare conexiunilor şi cablajelor. 
Verificarea calităţii echipamentelor, aparatelor şi materialelor se face pe baza 

certificatelor de calitate emise de întreprinderea furnizoare şi trebuie să corespundă 
standardelor în vigoare şi specificaţiilor din proiect. Verificarea se va face vizual 
constatându-se: 

- integritatea echipamentelor şi aparatelor, lipsa deteriorărilor mecanice, 
existenţa certificatelor de probe şi garanţie ale furnizorului; 

- existenţa pieselor auxiliare necesare. 
Verificarea acoperirilor de protecţie prin vopsire se va face vizual. 
Verificarea executării conexiunilor şi a cablajelor constă în: 

- verificarea vizuală a secţiunii, amplasării şi a marcării cablurilor; 
- verificarea strângerii corecte a capetelor conductoarelor la borne;  
- capetele conductoarelor sunt prevăzute după caz cu papuci terminali; 
- verificarea accesibilităţii pentru operaţiile de întreţinere a sistemului. 

3.3.2. Verificări de calitate si recepţie 
Verificările de calitate şi recepţie cuprind următoarele: 

- corespondenţa între caracteristicile tehnice marcate pe echipamente şi aparate 
şi cele din proiect; 

- verificarea marcării pe aparate a simbolului din proiect; 
- verificarea corespondentei marcajelor bornelor, elementelor conductoare, în 

conformitate cu proiectul;  
- verificarea existentei legăturii de punere la pământ a instalaţiei; 
- verificare corespondentei instalaţiei cu proiectul; 
- verificarea funcţionarii sub tensiune a schemei electrice. 

Rezultatele vor fi consemnate în buletine de încercări sau procese verbale şi vor fi 
prezentate la cererea organelor de control. 
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3.4. Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea cerinţei Descrierea cerinţei Fondul necesar Prescripţii 
respectate Proiect Executant 

0 1 2 3 4 5 
1 Cabluri şi accesorii 

cabluri corespunzătoare 
riscului la incendiu al 
construcţiei 

 N/A  P-118/99 
ND-PE009/93 
Ordin M.I. 
Nr.163-2007 

2 Echipamentele utilizate 
în proiect 
corespunzătoare riscului 
la incendiu al construcţiei 

 DA  NR-17 
P-118/99 

3 Iluminat de siguranţă Toate ieşirile în caz de incendiu 
şi traseele de acces pentru 
pompieri vor avea iluminat de 
siguranţă adecvat, alimentat 
dintr-o sursă de curent fără 
intrerupere. 

 DA ND-PE009/93 

4 Mijloace de detecţie şi 
stingere a incendiului pe 
perioada execuţiei 
lucrărilor 

  DA ND-PE009/93 

 

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor respecta toate normele legale în 
vigoare şi în special: 

- Ordinul 163/28.02.2007– Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor; 

- Ordinul 1312/22.05.2006  – Aprobarea normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind  prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- Legea 307/12.07.2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Normativ P118-99 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor; 
- C-300/94 – Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; 
- H.G. nr.51/1992, privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de 

prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificările şi completările din H.G.nr.71/1996, 
571/98 şi 678/98. 
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3.5. Masuri de securitate şi sănătate în muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea cerinţei Descrierea cerinţei Fondul necesar Prescripţii 
respectate Proiect Executant 

0 1 2 3 4 5 
1 Cerinţe esenţiale de 

securitate si sănătate 
pentru echipamentele 
electrice 

- DA - Legea 
319/2006 

2 Protecţia împotriva atingerilor directe 
2.1 Echipamente în carcase 

închise 
- DA - Legea 

319/2006 
2.2 Îngrădiri provizorii - Delimitarea materială a zonei de 

lucru se execută prin îngrădiri 
provizorii mobile, care să 
evidenţieze clar zona de lucru. 
Îngrădirile provizorii mobile se 
vor fixa sigur, pentru a nu cădea 
peste părţile aflate sub tensiune 
ale instalaţiei. Pe îngrădirile 
provizorii mobile se vor monta 
indicatoare de securitate cu 
scopul de a preveni asupra 
pericolului de accidentare, atât 
membrii formaţiei de lucru, cât şi 
persoanelor care ar pătrunde în 
zona de lucru. 

- Îngrădirile provizorii mobile se 
vor monta faţă de părţile rămase 
sub tensiune la o distanţă egală 
sau mai mare decât cele 
prevăzute în tabelele de mai jos. 
Dacă aceste distanţe nu por fi 
respectate, părţile instalaţiilor 
situate la distanţe mai mici vor fi 
scoase de sub tensiune. 

- DA - 

2.3 Respectarea distanţelor 
de protecţie şi de lucru 

Este interzis personalului a se  
apropia de părţile instalaţiilor 
nelegate la pământ şi în 
scurtcircuit la distanţe mai mici 
decât cele prevăzute mai jos. 

- DA - 

2.4 Folosirea mijloacelor 
individuale de protecţia 
muncii pentru lucrări de 
exploatare şi întreţinere 

(*) La instalaţiile de joasă 
tensiune distanţa limită nu se 
normează dar este interzisă 
atingerea directă a părţilor aflate 
sub tensiune şi neizolate  

- DA Legea 
319/2006 

3 Protecţia împotriva 
atingerilor indirecte 

- legarea la pământ; 
- legarea la nul; 
- izolări de protecţie 

DA DA Legea 
319/2006 
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4 Echipamente 
corespunzătoare mediului 
în care funcţionează şi 
zonarii la explozie 

 DA  Legea 
319/2006 

5 Mediul de muncă     
5.1 Agenţi chimici   N/A Legea 

319/2006 
5.2 Agenţi cancerigeni, 

mutageni.biologici 
  N/A Legea 

319/2006 
5.3 Ventilare industrială   DA Legea 

319/2006 
5.4 Iluminat   DA Legea 

319/2006 
5.5 Zgomot, viibraţii, 

ultrasunete, radiaţii 
neionizante 

  N/A Legea 
319/2006 

5.6 Radiaţii ionizante   N/A  

(*) Distanţe limită faţă de părţi sub tensiune: 

Tensiunea nominală (kV) 1-10 15-20 35 60 110 220 400 750 
Distanţa (m) 0,7 0,8 0,9 1,1 1,5 2,4 3,7 6,3 
Distanţa (m) LEA fără urcare pe 
stâlpi 2 3 4 5 8 

Distanţa (m) ESL cu urcare pe 
stâlpi 1,5 2 3 5 8 

Măsuri de securitatea muncii cu caracter general: 
Pentru efectuarea unei lucrări de bună calitate şi pentru eliminarea completă a 

accidentelor de muncă ce s-ar putea produce în timpul lucrărilor de demontare şi 
montare a noului întreruptor pe cărucior şi introducerea lui în celulă, se vor lua măsuri 
de tehnică a securităţii muncii la fiecare loc de muncă. 

Se vor lua şi se vor respecta următoarele măsuri: 
- Nu se admit la lucru decât muncitori ce şi-au însuşit instructajul privind 

tehnica securităţii şi un instructaj special la locul de muncă, corespunzător 
lucrărilor pe care le execută fiecare; 

- Înainte de începerea lucrărilor, şefii de şantiere, şefii de lucrări, de echipă îşi 
instruiesc personalul asupra punctelor periculoase ale lucrărilor şi asupra 
măsurilor speciale de evitare a accidentelor, întocmindu-se un proces verbal, 
înregistrării şi elaborării măsurilor speciale ce trebuie luate în punctele 
periculoase ale lucrărilor; 

- Fiecare operaţie de montaj trebuie să se execute de către muncitori cu gradul 
de calificare prevăzut în normele de muncă şi indicatoarele tarifare; 
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- Muncitorii trebuie să cunoască necesarul şi componenţa tuturor sculelor şi 
utilajelor necesare pentru efectuarea operaţiei la care lucrează. Ei vor fi 
examinaţi asupra cunoştinţelor ori de câte ori sunt trecuţi la o altă muncă; 

- Toate utilajele, dispozitivele, aparatele şi sculele trebuie să fie verificate 
înainte de începerea lucrului. Ele trebuie să fie în bună stare şi 
corespunzătoare operaţiei de lucru. Nu este admisibilă folosirea de utilaje şi 
scule defecte. Utilajele şi dispozitivele de ridicat trebuie să fie însoţite de 
ultimele buletine de încercare primite prin grija mecanicului şef. Toate 
materialele care intră în operă trebuie să fie în bună stare şi de bună calitate; 

- Transportatul şi manipularea materialelor, sculelor şi dispozitivelor de lucru 
se vor face cu mijloace corespunzătoare cu specificul, greutatea şi 
dimensiunile lor, luându-se măsurile de tehnica securităţii muncii, prevăzute 
în normele pentru aceste lucrări; 

- Cablurile, funiile de cânepă şi clemele trebuie să fie în bună stare şi de 
dimensiuni corespunzătoare cu greutatea sau tracţiunea la care sunt solicitate 
(dimensiuni prevăzute în fişa tehnologică); 

- Nu este permis să se lucreze cu scule şi utilaje de dimensiuni 
necorespunzătoare sau care nu corespund fişei tehnologice; 

- Pe stâlpi, platforme, scara de lucru, muncitorii trebuie să se aşeze în poziţii 
comode de lucru şi trebuie să fie legaţi cu centura de siguranţă;  

- Executarea oricărei operaţii care compromite rezistenţa sau stabilitatea 
platformelor, scării de lucru este interzisă; 

- Este interzis accesul la punctul de lucru al muncitorilor şi deservenţilor de 
utilaje care iau parte la desfăşurarea procesului tehnologic fără căşti de 
protecţie; 

- Nu se admite lăsarea pe platforme, scară a sculelor şi a materialelor după 
încetarea lucrului. Când se face o manevră de ridicare, nici un muncitor nu va 
rămâne în zona în care ar putea cădea elementele care se ridică; 

- Toate operaţiile se execută numai la comandă şi sub supravegherea şefului de 
brigadă, a şefilor de echipă şi a muncitorilor din echipă desemnaţi special în 
acest scop. 

 
3.6. Măsuri de protecţia mediului 
- SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de Management de Mediu. Cerinţe cu ghid 

de utilizare; 
- SR ISO 14004:2005, Sisteme de management de mediu. Linii directoare 

referitoare la principii, sisteme şi tehnici de utilizare; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 78/ 2000, privind regimul deşeurilor; 
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- HG nr. 856/ 2002, privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

- OUG nr. 16/ 2001, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile; 
- HG nr. 448/ 2005, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 
- HG 621/ 2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 

 NOTA: Executantul are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe 
şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor  
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

3.7. Conditii impuse de achizitor pentru realizarea lucrării  
 Executantul va prezenta : 
- atestat ANRE C2A” conform ordinului ANRE nr. 212/2018 privind modificarea 

si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, 
executa si verifica instalatii electrice aprobat prin ordinal ANRE nr. 45/2016; 

- certificate de calitate şi alte documente pentru materiale, piese de schimb şi alte 
furnituri asigurate de executant; 

- tehnologii proprii pe baza procedurilor de asigurare a calităţii conform 
manualului propriu al calităţii.  

 Executantul va asigura : 
- execuţia lucrărilor conform standardelor în vigoare, a documentaţiei tehnice, 

respectându-se prevederile caietului de sarcini; 
-  personal autorizat ANRE gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu 

orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;  
conform Ordinului 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind 
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, 
responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 
extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice; 

- tehnologiile specifice lucrării pe baza procedurilor de asigurare a calităţii 
conform manualului calităţii; 

- remedierea – fără plată a tuturor lucrărilor efectuate cu deficienţe şi abateri de la 
documentaţii, standarde, prescripţii tehnice; 

- evacuarea tuturor deşeurilor şi materialelor demontate provenite din activitatea 
de şantier, pe cheltuiala proprie  

- executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

Ofertantul va prezenta graficul de executare al lucrărilor conform listei de lucrări. 
 Executantul va respecta : 
- condiţiile de acces în platforma ICN a personalului şi a mijloacelor de transport; 
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- condiţiile de transport a materialelor refolosibile; 
- norme de protecţia muncii şi PSI stabilite prin convenţie, anexat la contract, 

executantul răspunde singular de orice eveniment, accident produs în legătură cu 
lucrarea din ziua predării amplasamentului până la recepţia la terminarea lucrărilor; 

- prescripţii tehnice ale STAS-urilor în vigoare, a documentaţiei tehnice puse la 
dispoziţie de beneficiar pentru realizarea lucrării. 

Alte condiţii de respectat: 
- eventualele servicii solicitate de executant către ICN se vor face pe bază de 

comandă acceptată de conducerea RATEN ICN Piteşti; 
- executantul va analiza condiţiile existente (amplasament, utilaj, căi acces pentru 

utilaje, transport) la beneficiar înainte de prezentarea ofertei; 
- durata maximă de execuţie a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice, 

ofertanţii pot trece o durată mai mică decât cea impusă dar cu respectarea strictă a 
acesteia; 

- se va prezenta la oferta tehnică şi graficul de execuţie pe categorii de lucrări. 

3.8. Garanţii şi obligaţii în caz de defecţiuni 
 Furnizorul trebuie sa garanteze funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei pentru 
minim 12 luni de la punerea în funcţiune sau 18 luni de la livrare. 
 Furnizorul trebuie să repare şi să furnizeze pe propria lui cheltuiala părţile şi 
echipamentul necesar pentru remedierea oricărui defect care apare în perioada de 
garanţie din vina sa şi trebuie de asemenea să asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnică 
necesară pentru aceste reparaţii. 
 Toate piesele de schimb şi consumabilele necesare în perioada de garanţie vor fi 
livrate fără costuri. 
 Furnizorul este considerat responsabil pentru eventuale defecte ascunse de 
fabricaţie care apar în timpul perioadei de funcţionare standard, chiar dacă perioada de 
garanţie a trecut şi este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate în 
înţelegere cu beneficiarul. În caz că el refuză acest lucru beneficiarul are dreptul să 
ceară despăgubiri. 
 Pe perioada garanţiei, orice defecţiune ce poate fi remediată la faţa locului se va 
efectua de furnizor pe cheltuiala acestuia fără a mai transporta echipamentul defect. 

 
4.CAIET DE SARCINI 

 4.1. Descrierea obiectivului de investiţii 
 Modernizarea instalaţiilor de medie tensiune din staţii şi posturi de transformare 
este principala cale prin care se pot obţine indicatori de eficientă superiori în exploatare 
prin reducerea substanţială a duratei întreruperilor şi timpilor destinaţi lucrărilor de 
întreţinere. Tot pe această cale este posibilă îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai 
instalaţiilor, asigurându-se  creşterea siguranţei în exploatare.    
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 Realizarea unor lucrări de modernizare prin înlocuirea întreruptoarelor clasice cu 
echipamente performante cum sunt întreruptoarele în vid permite obţinerea unor 
avantaje semnificative cum sunt: 

- realizarea unor parametri funcţionali comparabili cu ai celor mai moderne 
celule existente pe piaţa; 

- reducerea timpului de realizare a lucrărilor comparativ cu varianta de 
înlocuire totală, prin păstrarea sistemului de bare existent şi eliminarea 
lucrărilor de demolare/montare construcţie metalică; 

- reduceri semnificative a costurilor. 
 În consecinţă, soluţia tehnică pentru modernizarea celulelor de linie nr. 13 şi 14, 
din Staţia 110/6kV ICN este înlocuirea întreruptoareulor existente şi adaptarea 
cărucioarelor debroşabile în scopul posibilităţii de montaj al noilor întreruptoare. 

Soluţia tehnică pentru execuţia lucrărilor de modernizare din celulele nr.13 si 
nr.14 presupune următoarele operaţii pentru fiecare celulă: 

- Înlocuirea întrerupătorului existent se va face prin montarea de catre furnizor a 
noului întrerupător in vid de 12 kV, 630 A, 25 kA în montaj fix pe căruciorul 
debroșabil existent în celulă (sau pe un cărucior nou similar celui existent); 

- Este necesară corelarea funcţiilor şi caracteristicilor elementelor componente 
cu cerinţele sistemului de la locul de montaj şi ale normelor în vigoare. Din 
punct de vedere constructiv şi funcţional, ansamblul întrerupătorului în montaj 
complet trebuie să fie adaptat convenabil la/în schema de circuit primar şi 
secundar din celulă de medie tensiune existentă; 

- Furnizorul va indica dacă întrerupătorul ofertat este apt pentru operare cu 
interfaţa de circuite secundare existentă (comandă, semnalizări şi protecţii 
clasice); 

- Înlocuirea cuplei de la fişa de comandă a întreruptorului;  
- Fisa de comanda va avea o lungime de 2 m; 
- Verificări electrice şi mecanice; 
- Teste de punere în funcţiune a întreruptorului.   
Achiziţionarea materialelor necesare realizării lucrării se va face cu respectarea 

cerinţelor din prezenta documentaţie. 
Materialele vor fi noi, omologate şi însoţite de: 
- declaraţia de conformitate sau certificat de conformitate, după caz; 
- cartea tehnica a produsului(inclusiv în limba română); 
- buletin de probe şi verificări unde este cazul. 

 Se va ţine seama de respectarea referinţelor prevăzute în : 
- Legea 608/2001 – privind evaluarea conformităţii produselor HG622/2004 – 

privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii 
- HGR 1022/1009.2002 – privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune 

în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia muncii. 



RATEN ICN PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 5 -5134-PTE Pag. 17 
MODERNIZARE CELULA 13 ŞI CELULA 14 - 6 kV DIN STATIA 

110/6kV ICN 
Ed. 1 
 
Act.0 

 

Redactat: G.Toma                                                                                 ICN-AC-01-1, act.1 
 

 

Condiţii tehnice specifice 
Amplasarea şi montarea componentelor se va face în aşa fel încât întreţinerea, 

verificarea, localizarea defectelor şi efectuarea reparaţiilor să se poată realiza cu 
uşurinţă. 

La alegerea materiale lor să se ţină cont de condiţiile de utilizare şi montare. 
Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru suporţi, materiale 

necombustibile. Încadrarea acestora în aceste categorii se stabileşte pe baza 
prescripţiilor specifice în vigoare. 
 4.2. Descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice 
şi etapele privind realizarea execuţiei 
 Antreprenorul este obligat să execute lucrările conform proiectului, condiţiilor 
contractuale şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 
 Locul pe care urmează să se execute lucrările trebuie pus la dispoziţia 
executantului în vederea desfaşurării normale şi în siguranţă a lucrărilor prevăzute. 
 În timpul execuţiei, orice modificări sau completări ale proiectului se vor face 
numai cu respectarea dispoziţiilor legale şi acordul scris al proiectantului. 
 Toate materialele, dispozitivele şi echipamentele trebuie să fie noi şi să asigure o 
funcţionare normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem, indicate în fişa 
tehnică. 
 Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru 
asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie.  
 Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil şi se 
vor vopsi în negru.                                                                                                                                     
 Când executantul constată necesitatea unor lucrări neprevăzute în proiect, 
neconcordanţa între proiect şi situaţia din teren, nerespectarea prescripţiilor tehnice, 
lipsa unor detalii care împiedică continuarea lucrărilor, precum şi alte deficienţe ale 
proiectului, este obligat să ceară proiectantului indicaţiile de urmat. 
 Echipamentele trebuie să fie instalate şi folosite conform instrucţiunilor 
furnizorilor. Realizarea lucrarilor se va face conform schemelor şi specificaţiilor din 
prezenta documentaţie, cu respectarea strictă a caracteristicilor nominale ale aparatelor 
şi a indicaţiilor de montaj. 
 Echipamentele trebuie să asigure protecţia persoanelor contra şocurilor electrice 
datorate: 

- atingerilor directe; 
- atingerilor indirecte. 
Protecţia împotriva contactelor directe se realizează conform SR CEI 60204-1, 

pct.6.2, astfel: 
- protecţia cu ajutorul carcaselor; 
- protecţia prin izolarea părţilor active; 
- protecţia prin eliminarea posibilităţilor de atingere sau protecţia prin obstacole. 
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Protecţia împotriva contactelor indirecte se realizează conform SR CEI 60204-1, 
pct.6.3, astfel: 

- măsuri pentru a împiedica apariţia tensiunii periculoase de contact; 
- întreruperea automată a alimentării. 
Prestatorul va efectua lucrările, astfel încât impactul asupra celorlalte instalaţii să 

fie redus la minim. 
Măsurile de protecţia muncii pentru perioada de execuţie se stabilesc de prestator 

în conformitate cu NSPMTDEE Nr.65. 
În vederea realizării lucrarilor în zona protejată, trebuie luate următoarele măsuri: 
- lucrările se vor efectua în baza autorizaţiei de lucru  
- întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a părţii din instalaţie; 
- verificarea lipsei tensiunii; 
- legarea părţii de instalaţie la pământ; 
- delimitarea zonei de lucru cu paravane, benzi indicatoare, etc., evidenţiindu-se 

clar zona în care se lucrează; 
- asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică. 

 Prestatorul va lua măsurile necesare pentru a preîntâmpina eventualele poluări 
accidentale ale mediului. 
 Documentaţia tehnică de montaj va cuprinde desene de ansamblu şi desene pentru 
repere. 
 La elaborarea detaliilor de montaj al aparatajului  se va ţine seama de 
următoarele: 

- date privind aparatul; 
- date privind construcţiile de susţinere; 
- legarea la pământ. 

 Aparatele se vor monta pe suporţi  existenţi prin intermediul unor confecţii 
metalice adecvate. 
 Prinderea componentelor de stelaje metalice se va face cu şuruburi protejate 
contra coroziunii sau prin sudură. 
 Pentru toate stelajele şi confecţiile metalice ale componentelor trebuie să ţină cont 
de condiţiile de protecţie la coroziunea conform următoarelor: 

- C139-87–Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor 
metalice; 

- STAS 10128-86 – Clasificarea mediilor agresive; 
- STAS 10166/1-77 – Pregătirea mecanică a suprafeţelor; 
- STAS 10702/2-88 – Acoperiri protectoare pentru construcţii situate în medii 

neagresive, slab agresive şi cu agresivitate medie; 
- STAS 10702/1-83 – Acoperiri protectoare. Condiţii generale. 
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 Documentaţia tehnică de bază pentru execuţia lucrărilor de montaj al aparatajului 
primar va fi formată din: 

- documentaţia tehnică de execuţie a lucrării (cu indicarea actelor normative); 
- instrucţiunile furnizorului echipamentului; 
- instrucţiuni de montaj, întocmite special pentru fiecare aparat. 

 Etapele  privind realizarea obiectivului sunt prezentate în următoarea ordine de 
execuţie a lucrărilor, pentru fiecare celulă: 

- Înlocuirea întrerupătorului existent se va face prin montarea de catre furnizor a 
noului întrerupător in vid de 12 kV, 630 A, 25 kA în montaj fix pe căruciorul 
debroșabil existent în celulă (sau pe un cărucior nou similar celui existent); 

- Este necesară corelarea funcţiilor şi caracteristicilor elementelor componente 
cu cerinţele sistemului de la locul de montaj şi ale normelor în vigoare. Din 
punct de vedere constructiv şi funcţional, ansamblul întrerupătorului în montaj 
complet trebuie să fie adaptat convenabil la/în schema de circuit primar şi 
secundar din celulă de medie tensiune existentă; 

- Furnizorul va indica dacă întrerupătorul ofertat este apt pentru operare cu 
interfaţa de circuite secundare existentă (comandă, semnalizări şi protecţii 
clasice); 

- Înlocuirea cuplei de la fişa de comandă a întreruptorului;  
- Fisa de comanda va avea o lungime de 2 m; 
- Verificări electrice şi mecanice; 
- Teste de punere în funcţiune a întreruptorului.   

 Instrucţiuni de montaj 
 Modificările de direcţie a traseului se fac cu coturi executate la fata locului prin 
intermediul unor dispozitive speciale (presa de îndoit ţeava) sau copex . 
 Fixarea si rigidizarea traseelor de ţevi  şi a paturilor de cabluri metalice cu capace 
de protecţie se face prin cleme şi suporţi de fixare. La montajul clemelor şi suporţi de 
fixare se vor utiliza pentru fixare şuruburi sau dibluri funcţie de suportul pe care se 
montează ţeava şi suporţi de fixare ai paturilor de cabluri (montant, beton, suport 
metalic).   
 Nu se admit îmbinări ştemuite. Toate racordurile ţevilor şi a paturilor de cabluri 
metalice de protecţie cu receptoarele electrice trebuie executate astfel încât să fie 
posibilă înlocuirea receptorului fără demontarea ţevii sau a paturilor metalice folosind 
racorduri olandeze la ţevii unde este cazul. 
 Racordarea la echipamente a ţevilor de protecţie se poate face direct sau prin 
intermediul tuburilor metalice flexibile. Racordarea directă se va face cu sau fără 
fitinguri de legătură. De regulă fitingurile de legătură se prevăd la intrarea în 
echipamentele electrice ca mijloc de rigidizare la capătul de traseu. Tuburile metalice 
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flexibile se prevăd la ieşirile din traseul de ţeavă la echipamentele electrice care în 
funcţionare prezintă vibraţii. Tuburile metalice se fixează la ambele capete cu presetupe. 
 După terminarea montajului cablurilor aparţinând instalaţiei se vor efectua: 
 - izolarea intrărilor în dulapuri; 

- izolarea penetraţiilor (ziduri, planşee etc). 
 
 4.3. Măsurători, probe, teste, verificări necesare a se efectua pe parcursul 
execuţiei obiectivului de investiţii 
 

Echipamentul va avea toate testele si verificările făcute in concordanta cu 
normele CEI specifice. Nu vor fi suficiente certificatele cu caracter general emise pentru 
o gama larga de parametrii de baza. 
 Echipamentul trebuie supus testelor de tip si de rutina in laboratoare de încercări 
care nu aparţin fabricantului/furnizorului. Ofertantul trebuie sa transmită beneficiarului 
certificatele tuturor testelor. 
 Furnizorul trebuie sa demonstreze capabilitatea tehnico-profesională de a realiza 
serviciile şi produsele oferite prin prezentarea următoarelor dovezi/documente: 

- împuternicirea de distribuitor/dealer autorizat; 
- copia certificatului sistemului de management al calităţii a producătorului 

(conform ISO 9001:2008), emis de un organism de certificare acreditat în ţara 
de origine;  

- declaraţia de conformitate pe propria răspundere a producătorului conform SR 
EN 45014:2000, în care se vor include şi informaţii privind norma tehnica 
internaţională sau din ţara de origine care a stat la baza realizării produsului, 
numele şi adresa laboratorului de încercări, documentul de acreditare a 
laboratorului etc.; 

- referinţe privind livrările din ultimi 10 ani (5ani minim) la alţi beneficiari din 
ţară şi străinătate şi comportarea în exploatare a întreruptoarelor. 

La faza de ofertare furnizorul trebuie să prezinte: 
- pentru echipamente fabricate în ţară – buletine de încercări de tip, emise de 

câtre un laborator naţional de încercări acreditat pentru produse din ţară; 
- pentru echipamente fabricate în afară – buletine de încercări de tip emise de 

un laborator internaţional de specialitate şi după caz şi de la un institut 
naţional cu laborator de încercări acreditat pentru produse din străinătate. 

Verificarea cablajelor şi a executării conexiunilor constă în: 
- verificarea vizuală a secţiunii, amplasării şi a marcării cablurilor; 
- verificarea strângerii corecte a capetelor conductoarelor la borne (capetele 

conductoarelor sunt prevăzute, după caz, cu papuci terminali); 
- verificarea accesibilităţii pentru operaţiile de întreţinere a sistemului. 
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Verificările de calitate şi recepţie cuprind următoarele: 
- corespondenţa între caracteristicile tehnice marcate pe echipamente şi aparate 

şi cele din proiect; 
- verificarea marcării pe aparate a simbolului din proiect; 
- verificarea corespondenţei marcajelor bornelor, elementelor conductoare, in 

conformitate cu proiectul; 
- verificarea existenţei legăturii de punere la pământ a instalaţiei; 
- verificare corespondentei instalaţiei cu proiectul; 
- verificarea funcţionării sub tensiune a schemei electrice; 
Rezultatele vor fi consemnate în buletine de încercări sau procese verbale şi vor fi 

prezentate la cererea organelor de control. 
 4.4. Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe şi teste pentru 
produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii 
 Achiziţionarea materialelor necesare realizării lucrării se va face cu respectarea 
cerinţelor din prezenta documentaţie. 

Materialele utilizate vor fi noi, omologate şi însoţite după caz de:  
- declaraţia de conformitate sau certificat de conformitate; 
- cartea tehnică a produsului (inclusiv în limba română); 
- buletin de probe şi verificări unde este cazul. 

 Se va ţine seama de respectarea referinţelor prevăzute în: 
- Legea 608/2001 – privind evaluarea conformităţii produselor HG622/2004 – 

privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 
- HGR 1022/1009.2002 – privind regimul produselor si serviciilor care pot pune 

în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia muncii. 
Produsele şi materialele trebuie să fie de uz industrial şi să corespundă 

standardelor şi normelor de produs. 
Amplasarea si montarea componentelor se va face în aşa fel încât întreţinerea, 

verificarea, localizarea defectelor si efectuarea reparaţiilor sa se poată realiza cu 
uşurinţă. 

La alegerea materialelor se va ţine cont de condiţiile de utilizare şi montare. 
Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru suporţi, materiale 

necombustibile. Încadrarea acestora în aceste categorii se stabileşte pe baza 
prescripţiilor specifice în vigoare. 

4.5. Standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul 
execuţiei, produselor/materialelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor 

Se va ţine seama de respectarea cerinţelor prevăzute în: 
- Legea 608/2001 – privind evaluarea conformităţii produselor HG622/2004 – 

privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii; 
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- HGR 1022/1009.2002 – privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune 
în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia muncii. 

Lucrarea trebuie să îndeplinească cerinţele generale specificate în următoarele 
standarde europene: 

- I7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni 
până la 1000Vc.a. si 1500 V c.c.; 

- C 56-2002 - Normativ pentru Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de  
instalaţii aferente construcţiilor vol.; 

- ISO-9001 Sisteme de calitate. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare 
cercetare, producţie, instalare şi servicii; 

- ISO-9002 Idem. Model pentru asigurarea calităţii în producţie, montaj şi 
service; 

- ISO-9003 Idem. Model pentru asigurarea calităţii în inspecţii şi încercări finale; 
- GP052 – Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi    

1500V c.c.;  
- NSSMUUE111/2001 – Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea 

energiei electrice în medii normale; 
- Norme generale de protecţia muncii aprobate cu Ordinul nr. 508/20.11.2002; 
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.319/2006. 
 

4.6. Condiţii privind recepţia. 
 
Recepţia lucrărilor se va face conform H.G.R. 273/1994 cu modificările şi 

completările ulterioare şi PE 027/97. 
După terminarea lucrărilor, înainte de recepţie, executantul va întocmi şi va 

prezenta responsabilului achizitorului cu asigurarea calităţii ,,Dosarul de trasabilitate”, 
care va conţine toate documentele care atestă calitatea lucrărilor executate (după caz, 
procese verbale şi buletine de probe, de control, de recepţie, certificate de calitate 
materialele aferente lucrărilor), desenele tuturor modificărilor faţă de documentaţie, alte 
documente şi informaţii solicitate de achizitor. 

După terminarea de către executant a lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a 
încercărilor, verificărilor şi probelor aferente perioadei de execuţie, se va face recepţia 
provizorie a lucrărilor. În acest scop,clientul va urmări şi convoca din timp comisia de 
recepţie şi punere în funcţiune. În ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza 
sarcinile pe care le are în legătură cu punerea în funcţiune. 

La recepţia provizorie, executanţii şi furnizorii vor trebui să probeze prin 
documente tehnice legale calitatea corespunzătoare a bazei introduse în lucrări şi 
execuţia corectă a tuturor lucrărilor ascunse precum şi rezultatele probelor prevăzute a 
se executa înaintea, în timpul şi la terminarea lucrărilor. 
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Dacă instalaţiile au fost admise la recepţia preliminară şi lucrările de construcţii-
montaj sunt terminate, se va încheia un act unic de recepţie cu constructorul şi cu 
executantul montajului, precizându-se obligaţiile şi răspunderile fiecăruia. 

Prin recepţionarea provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj, executanţii rămân 
numai cu obligaţia eventualelor completări şi remedieri, stabilite prin procesul-verbal de 
recepţie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu 
răspunderea realizării probelor de garanţie. 
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5. LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI 

 
5.1. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (F1) 
 
Obiectivul: Modernizare celula 13 si celula 14 - 6kV din statia 110/6kV ICN 

  
  

Nr. cap. 
/ 

subcap. 
deviz 

general 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea 
cheltuielilor 

pe obiect 
(exclusiv TVA) 

Din care: C+M 

Lei Lei 
1 2 3 4 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 
0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 0 
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 
0 0 

3.5 Proiectare 0 0 
3.5.1 Temă de proiectare 0 0 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 
0 0 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0 0 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuție 

0 0 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 0 0 
4.1 Construcții și instalații 0 0 
4.1.1     Modernizare celula 13 0 0 
4.1.1.1         Modernizare celula 13 0 0 
4.1.2     Modernizare celula 14 0 0 
4.1.2.1         Modernizare celula 14 0 0 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0 0 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 
0 0 

4.3.1     Deviz: Modernizare celula 13 0 0 
4.3.2     Deviz: Modernizare celula 14 0 0 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport 
0 0 

4.5 Dotari 0 0 
4.6 Active necorporale 0 0 
6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0 0 
Taxa pe valoarea adăugată: 0 0 
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0 0 
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5.2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (F2) 
 
 
Obiectivul: Modernizare celula 13 si celula 14 - 6kV din statia 110/6kV ICN 

  
 

Nr. cap. / 
subcap. 

deviz 
general 

Cheltuieli pe categoria de lucrări 
Valoarea (exclusiv 

TVA) 
Lei 

1 2 3 
4.1 Construcții și instalații 0 
4.1.1 Modernizare celula 13 0 
4.1.1.1     Modernizare celula 13 0 
4.1.2 Modernizare celula 14 0 
4.1.2.1     Modernizare celula 14 0 
  TOTAL I 0 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0 
  TOTAL II 0 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 

montaj 
0 

4.3.1     Deviz: Modernizare celula 13 0 
4.3.2     Deviz: Modernizare celula 14 0 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 

montaj și echipamente de transport 
0 

4.5 Dotari 0 
4.6 Active necorporale 0 
  TOTAL III 0 
6.2 Probe tehnologice și teste 0 
  TOTAL IV 0 
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0 
Taxa pe valoarea adăugată: 0 
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0 
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5.3. Listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (F3) 
Obiectivul: Modernizare celula 13 si celula 14 - 6kV din statia 110/6kV ICN 

  
Obiectul: Modernizare celula 13 
Devizul: Modernizare celula 13 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA 
FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea 
Pretul 
unitar 
(Lei) 

Pretul 
total (Lei) 

1.1.1 W1A01A1 Intrerupator tripolar cu ulei  
putin,interior tip iup-10-20kv,630-
1000a,cu mr. 1-2,montare   

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.2 W1A01A2 Intrerupator tripolar cu ulei  
putin,interior tip iup-10-20kv,630-
1000a,cu mr 1-2,demontare 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.3 W1C10A1 Constructii de otel tip mecano 
zincate montare   

kg 50 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.4 W1C10A2 Constructii de otel tip mecano 
zincate demontare 

kg 50 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.5 W1D07A1 Legarea conductoarelor circ. sec. 
intre sir cleme si cutie terminala 
montare   

buc 25 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.6 W1D07A2 Legarea conductoarelor circ. sec. 
intre sir cleme si cutie terminala 
demontare 

buc 25 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.7 W1F02A Incercari intrerupator  automateriale 
tripolar-circuite primare 6-35kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.8 W1F16A Incercarea comutatiei secundare la 
celule de inalta tens cu intrerupator 
de 6-20kv comenzi locale 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 
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1.1.9 W1F16B Incercarea comutatiei secundare la 
celule de inalta tens cu intrerupator 
de 6-20kv comenzi distanta 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.10 W1F21A Incercari instalatii de semnalizari 
instalatie generala clasica 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.11 W1F23B Probe de ansamblu pentru statii de 
6-20 kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.12 W1G02A Intreruperea si repunerea sub 
tensiune a celulei de 6-20 kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.13 W1R01A1 Conductor pentru legarea la 
pamant, montat in interiorprincipal 
montare 

kg 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.14 Material cupla legatura dreptunghiulara 
mama 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Transport: 0 0 

1.1.15 Material cupla legatura dreptunghiulara tata buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Transport: 0 0 

  
Total ore manopera (ore) 0 
Total greutate materiale (tone) 0 

  
  Material Manopera Utilaj Transport Total 
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0 

  
Alte cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 
Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

0 0 0 0 0 0 

  
  Material Manopera Utilaj Transport Total 
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0 
Cheltuieli indirecte 0 0 0 
Profit 0 0 0 

  
Total Deviz fara TVA 0 
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Obiectul: Modernizare celula 14 
Devizul: Modernizare celula 14 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA 
FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea 
Pretul 
unitar 
(Lei) 

Pretul 
total (Lei) 

2.1.1 W1A01A1 Intrerupator tripolar cu ulei  
putin,interior tip iup-10-20kv,630-
1000a,cu mr. 1-2,montare   

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.2 W1A01A2 Intrerupator tripolar cu ulei  
putin,interior tip iup-10-20kv,630-
1000a,cu mr 1-2,demontare 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.3 W1C10A1 Constructii de otel tip mecano 
zincate montare   

kg 50 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.4 W1C10A2 Constructii de otel tip mecano 
zincate demontare 

kg 50 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.5 W1D07A1 Legarea conductoarelor circ. sec. 
intre sir cleme si cutie terminala 
montare   

buc 25 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.6 W1D07A2 Legarea conductoarelor circ. sec. 
intre sir cleme si cutie terminala 
demontare 

buc 25 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.7 W1F02A Incercari intrerupator  automateriale 
tripolar-circuite primare 6-35kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.8 W1F16A Incercarea comutatiei secundare la 
celule de inalta tens cu intrerupator 
de 6-20kv comenzi locale 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.9 W1F16B Incercarea comutatiei secundare la 
celule de inalta tens cu intrerupator 
de 6-20kv comenzi distanta 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 
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2.1.10 W1F21A Incercari instalatii de semnalizari 
instalatie generala clasica 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.11 W1F23B Probe de ansamblu pentru statii de 
6-20 kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.12 W1G02A Intreruperea si repunerea sub 
tensiune a celulei de 6-20 kv 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.13 W1R01A1 Conductor pentru legarea la 
pamant, montat in interiorprincipal 
montare 

kg 1 0 0 
Material: 0 0 
Manopera: 0 0 
Utilaj: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.14 Material cupla legatura dreptunghiulara 
mama 

buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Transport: 0 0 

2.1.15 Material cupla legatura dreptunghiulara tata buc 1 0 0 
Material: 0 0 
Transport: 0 0 

  
Total ore manopera (ore) 0 
Total greutate materiale (tone) 0 

  
  Material Manopera Utilaj Transport Total 
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0 

  
Alte cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 
Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

0 0 0 0 0 0 

  
  Material Manopera Utilaj Transport Total 
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0 
Cheltuieli indirecte 0   0 
Profit 0   0 

  
Total Deviz fara TVA 0 

  
Total General fara TVA 0 
TVA (19%) 0 
TOTAL GENERAL (Lei) 0 
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5.4. Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (F4) 

             
Obiectul: Modernizare celula 13 
Devizul: Modernizare celula 13 

 
  

Nr. 
crt. Denumirea UM Cantitatea Prețul unitar 

- Lei / UM - 
Valoarea 

(exclusiv TVA) 
- Lei - 

Fișa tehnică 
atașată 

0 1 2 3 4 5 6 
1 intreruptor 12kV, 630A, 24kA buc 1 0 0  F.T.1 

TOTAL: Lei: 0  
  

 
Obiectul: Modernizare celula 14 
Devizul: Modernizare celula 14 

  
  

Nr. 
crt. Denumirea UM Cantitatea Prețul unitar 

- Lei / UM - 
Valoarea 

(exclusiv TVA) 
- Lei - 

Fișa tehnică 
atașată 

0 1 2 3 4 5 6 
1 intreruptor 12kV, 630A, 24kA buc 1 0 0  F.T.1 

TOTAL: Lei: 0  
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5.5. Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (F5) 
FIŞA TEHNICĂ Nr.1 

 

Nr.crt. 
 
 

Întrerupător tripolar cu vid de medie tensiune 
 

UM 
 
 

Date tehnice 
cerute ofertate 

0 1 2 3 4 
PRODUCATOR 
STANDARDE                      SR EN 62271-108:2006 
TIP 
1. CONDITII DE SISTEM 
1.1. Tensiunea nominala a sistemului kV 10  
1.2. Tensiunea maxima de functionare kV 12  
1.3. Frecventa Hz 50  
1.4. Tensiuni de tinere la unda de impuls de 1,2/50 µs  kVmax 125  
 
 

Tensiuni de tinere la frecventa industriala 50 Hz 1 
min. ( valoare efectiva)  

kVef 50  

1.5. Neutrul reţelei legat la pămant  da  
2. CODITII CLIMATICE Ş1 DE MEDIU 
2.1. Locul de montaj  interior  
2.2. Altitudinea peste nivelul marii m Max. 1000  
2.3. Temperatura mediului ambiant    
 
 

a)maxima ºC +40  
 
 

b)valoarea maxima a mediei pt. 24h ºC +35  
 
 

c)minima (condiţii severe) ºC - 5  
2.4. Umiditatea relativa a aerului la 20ºC % 80  
2.5. Nivel de seismicitate(acceleraţie maxima la sol) m/s2 3  
3. CARACTERISTICI ELECTRICE 
3.1. Curent nominal A 630  
3.2.      , Capacitatea de rupere la scurtcircuit kAef 25  
3.3. Curent de stabilitate  termica la 3s kAef 16-40  
3.4. Curent de stabilitate dinamica  kAmax 40-100  
3.5. Tensiunea nominala kV 12  
3.6. Capacitatea de rupere a cablurilor in gol A 10  
3.7. Timpii de acţionare: 

 
   

 - la inchidere ms ≤70  
 - la deschidere ms ≤30  
3.8. Ciclul de funcţionare nominal  D-0.3”-ID-15”-ID  
4. Cerinţe constructive pentru întreruptor si 

dispozitivul de acţionare 
 

   

4.1 - mediul de stingere a arcului - vid  
4.2 Tip montaj  debrosabil  
4.3 Tip dispozitiv acţionare  Cu resort  
4.4 Tipul acţionarii  Manual si 

electric 
 

4.5 Comanda închidere/deschidere  Locala si de la 
distanta 

 

4.6 Tensiune de alimentare motor Vc.a. 220  
4.7 Tensiune comanda inchidere/deschidere Vcc 220  
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4.8 Distanta de izolaţie in aer intre părţile active mm conform PE101 
 

 
4.9 Distanta de izolaţie in aer intre părţile active si 

părţile metalice legate la pământ 
mm conform PE101  

5 CONDITII FIABILITATE SI MENTENANTA  
5.1 Anduranţa mecanica(manevre in gol)  >30.000  
5.2 Anduranţa electrica(manevre la In)  >30.000  
5.3 Număr de ruperi la scurtcircuit maxim  >100  
5.4 Intervalul intre doua verificări vizuale consecutive in 

exploatare 
ani 5  

5.5 Numărul de ani de funcţionare garantat fără 
lucrări de mentenanţă  

ani 20  

5.6 Durata de viata minim garantata ani 30  
6. Verificări  Conf. IEC 56  
7. Condiţii de asigurarea calităţii  Conf. ISO 9001  
8. Alte condiţii     
8.1 Condiţii de livrare  Conf. CEI-694  
8.2 Condiţii de ambalare  Conf. CEI-694  
8.3 Condiţii de transport  Conf. CEI-694  
8.4 Certificate de probe pentru teste  Da  
8.5 Lista cu piese de schimb si scule speciale 

recomandate, inclusiv dotările NPM si PSI 
 Da  

8.6 Cartea tehnica cu specificarea condiţiilor de 
montaj, punere in funcţiune si exploatare 
redactata in limba romana 

 Da  
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