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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA  se aprobă, 
CONSILIUL JUDEŢEAN Birta Antal 
Nr.________/________2022 director general 
 
 

Necesitati minim obligatorii servicii RSVTI 
Obiectul achiziţiei  
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de responsabil cu supravegherea şi 
verificarea tehnică a utilajelor, echipamentelor si instalaţiilor la locații ale instituţiei 
noastre, respectiv la: Palatul Administrativ, Spitalul Bălan, Policlinica de Stomatologie, 
dispensare medicale Patinoarului Miercurea Ciuc, dispensare medicale str. Petőfi Sándor şi 
(16 şaisprezece) locuințe de intervenție/serviciu. 
 

 Cantităţile de servicii:  
 

Nr. crt DENUMIREA SERVICIILOR U.M. CANTITATE 

1 
serviciu de responsabil cu supravegherea şi 
verificarea tehnică a instalaţiilor - RSVTI 

luna 12 

 

 Numărul si tipul utilajelor, echipamentelor si a instalațiilor aferente sunt : 

1 Cazan otel 
ALARCO Carrier 
NA800 cu arzător 
CIB Unigas 

Q=0,80 Gcal, 
T=90 C, 
Pmax=4 bari, 
gaz metan 

Miercurea Ciuc, 
P-ta Libertății  
nr. 5 

     2   

2 Cazan apa calda 
Kalard  

150 kW, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc, 
Bul Timisoarei 
nr. 4 

      2   

3 Cazan apa calda  31 kW, gaz 
metan 

Balan, Spital       4   

4 Cazan apa calda 70 kW, gaz 
metan 

Sumuleu Ciuc, 
Str. Szek 152 

      1   

5 Cazan apa calda 24 kW, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc, 
str. Miko nr. 1 

     16   

6 Cazan apa calda 24 kw, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc 
str. Kossuth 

       1   
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Lajos nr. 17 

7 Cazan apă caldă 
Beretta Power 
X35 50 DEP 

35 KW, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc 
Str.Petőfi nr.14 

   1   

Anexa 2. Verificarea tehnică periodică vas de expansiune 

Nr. Instalație / 
Echipament 

Parametri Loc de funcționare Cant. 
BUC 

Preţ  
fără  
TVA 

Valoare 
fără 
TVA 

1 Vas de expansiune 200 l Miercurea Ciuc, P-
ta Libertății nr. 5 

    4   

2 Vas de expansiune 60 l Miercurea Ciuc 
Str.Petőfi nr.14 

1   

3 Vas de expansiune 50 l Sumuleu Ciuc, Str. 
Szek 152 

1   

4 Vas de expansiune  Miercurea Ciuc, 
Bul Timisoarei nr. 4 

1   

Anexa 3. Supraveghere centralei termice / supapelor de siguranță 
 

Nr. Instalație / Echipament Parametri Loc de funcționare Can
t. 

BUC 

Preţ  
fără  
TVA 

Valoar
e fără 
TVA 

1 Supapă de siguranță 
pentru cazan apă caldă 

DN 1,5  
4 bar 

Miercurea Ciuc, P-
ta Libertății nr. 5 

    4   

2 Supapă de siguranță 
pentru cazan apă caldă 

DN 1,5 Miercurea Ciuc 
Str.Petőfi nr.14 

2   

3 Supapă de siguranță 
pentru cazan apă caldă 

DN 1,5 Balan, Spital 2   

4 Supapă de siguranță 
pentru cazan apă caldă 

DN 1,5 Miercurea Ciuc, 
Bul Timisoarei nr. 
4 

4   

Anexa 4. Supraveghere centralei termice/instalației utilizare gaz 
 

Nr. Instalație / 
Echipament 

Parametrii Loc de 
funcționare 

Cant. 
BUC 

Preţ 
 fără  
TVA 

Valoare 
fără 
TVA 

1 Cazan otel ALARCO 
Carriera NA800 cu 

Q=0,80 
Gcal, T=90 

Miercurea Ciuc, 
P-ta Libertății 

      2   
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arzător CIB Unigas C, Pmax=4 
bari, gaz 
metan 

nr. 5 

2 Cazan apă caldă Kalard  150 kW, 
gaz metan 

Miercurea Ciuc, 
Bul Timisoarei 
nr. 4 

      2   

3 Cazan apă caldă  31 kW, gaz 
metan 

Balan, Spital      4   

4 Cazan apă caldă 70 kW, gaz 
metan 

Sumuleu Ciuc, 
Str. Szek  

     1   

5 Cazan apă caldă 24 kW, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc, 
str. Miko nr. 1 

   16   

6 Cazan apă caldă 24 kw, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc 
str. Kossuth 
Lajos nr. 17 

     1   

7 Cazan apă caldă 35 KW, gaz 
metan 

Miercurea Ciuc 
Str. Petőfi nr. 14 

     1   

 
Anexă 5. Supravegherea ascensoarelor 
 

Nr. Denumire ascensor Număr staţii Sarcina nominală Cantitate (buc) 

1. Ascensor 10 persoane 6 800 kg 1 

2 Ascensor 10 persoane 6 750 kg 1 

3. Ascensor 6 persoane 5 500 kg 2 

 
Anexă 6. Instruire testare viză anuală fichist autorizat ISCIR 

Nr. Denumire Număr  Anual  

1. Instruire fochiști 4 1  

2. Valoare estimată. 
Valoare estimată a achiziției pentru anul 2022 aproximativ este de 4.800,00 lei fără TVA 
+ 1.600,00 pentru anul 2023 în total 6.400,00 lei fără TVA. 



 

4 
 

Propunerea financiară va cuprinde preţurile exprimate în lei, fără TVA și va fi redactată în 
așa fel în cât să conțină în mod obligatoriu următoarele informații: valoare pentru o lună de 
prestație__________lei fără TVA. 

Propunerea tehnică va conține descrierea serviciului. 
În ofertă va fi prevăzută posibilitatea prelungirii contractului, încheiat inițial pentru 12 luni 
cu încă 4 lună, fără modificarea valorii lunare a contractului. 
Propunerea financiară va cuprinde preţurile exprimate în lei, fără TVA și va fi redactată în 
așa fel în cât să conțină în mod obligatoriu următoarele informații: valoare totală pentru 
12 luni (anul 2022)______ lei fără TVA, valoare totală pentru 12+4 luni (anul 
2022+2023)______ lei fără TVA, respectiv _____ lei/lună, fără TVA. 
 

3. Obligații ale prestatorului  
- să efectueze inspecţii de supraveghere a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR 
de cel puţin o data pe lună.  
- să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale 
deţinătorului/utilizatorului; 
- să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la 
ISCIR;  
- să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în 
utilizare la instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice 
aplicabile;  
- să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile 
pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;  
- să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în 
condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane 
autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;  
- să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de 
deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor;  
- să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la 
echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din 
funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în  
vederea cercetării; 
- să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau 
echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării 
unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;  
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- să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/ echipamentelor care îndeplinesc 
condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;  
- să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din 
domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;  
- să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate 
instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR;  
- să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către 
ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor;  
- să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru 
utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând 
măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale 
instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta 
este înglobată/înglobat;  
- să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a 
instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia 
ultimei verificări tehnice în utilizare;  
- să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în 
utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a 
instalaţiilor/ echipamentelor;  
- să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor 
tehnice în utilizare;  
- să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în 
termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile; 
- să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele în 
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;  
- să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor, 
să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a 
lucrărilor la instalaţii/ echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
aplicabile;  
- să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu 
caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele, în conformitate cu prevederile prescripţiilor  
tehnice aplicabile; 
- să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;  
- să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele 
ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de 
cercetare a evenimentelor;  
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- să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le 
are în supraveghere la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR; 
- să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului 
deţinător de instalaţii/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă 
asupra acestor bunuri;  
- să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în 
cel mult 15 zile de la data casării;  
- să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a 
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor 
de conservare;  
- să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale 
cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;  
- să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu, 
aplicabile instalaţiilor/echipamentelor din centralele termice ale ISOP pe care le 
supraveghează.  
 

Caracteristicile economice :  
Prețurile unitare folosite la întocmirea ofertei vor fi proprii fiecărui ofertant, in funcție de  
consumurile proprii specifice (materiale, manopera, transport, etc…)  
Prețurile unitare vor fi preturi de referință nemodificabile pe parcursul derulării 
contractului si vor fi exprimate in lei/UM (bucăți/luni) pentru fiecare serviciu in parte.  
 

Termen de execuție a contractului:  
După înregistrarea contractului, până la 31. decembrie 2022, cu posibilitate de 
prelungire/suplimentare a contractului prin act adițional, cu 4 luni pentru anul 2023.   
Condiţii de plată  
Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:  
- factura în original;  
- raport de verificare lunara 
Alte precizări:  
Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor prestate , persoana juridica achizitoare 
fiind in drept sa solicite refacerea prestației in cel mai scurt timp. Persoana juridica 
achizitoare își rezerva dreptul de a efectua periodic pe perioada de derulare a contractului, 
verificări privind calitatea serviciilor. 
 

Miercurea Ciuc, 13.01.2022                                                                            
Ambrus Imre          Întocmit, 
șef serviciu          Petres Éva 

consilier 
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