
CAIET DE SARCINI 
ACHIZITIE SERVICII DE RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA 

TEHNICA A INSTALATIILOR  SUB  INCIDENTA ISCIR (RSVTI) 
 

Persoana juridică achizitoare a serviciilor este Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca  
cu sediul  in Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 31, Cluj. 

Pentru asigararea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor este necesara 
prestarea serviciului de "Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor", 
conform Ordinului 130/2011, emis de Inspectorul de Stat Sef, care are in vedere prevenirea 
accidentelor si avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR si a Legii 64/2008, pentru 
instalatiile detinute de catre beneficiar. 
 Prestarea serviciului care se va achizitiona se va derula pe o perioada de un an de zile si se 
refera la urmatoarele instalatii: 
 

Nr.crt. Echipament Buc 
1 
2 
3 
4 
5 

- cazan apa calda 
- vas de expansiune 
- recipient aer (compresor) 
- generator abur 
- transpaleta manuala 

16 
19 
3 
1 
2 

 
Echipamentele din dotarea centralelor si locatiile acestora, sunt enumerate in tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
crt 

Locatia Echipament Buc Producator Carateristici 

1 Roosevelt nr.8 
 

-cazan 
-vas expansiune 
-compresor 
-supape de siguranta 

1 
1 
1 
4 

Vaillant 
 

108Kw 
100 L 
 
 

2.  Splaiul Independentei 
nr.7 

-cazane  
- vas expansiune 
- vas expansiune 
-supape de siguranta 

2 
2 
1 
3 

Vitogas 050 
 
Elbi 

84 Kw 
150 L 
22 L 
 

3 Observatorului nr.5 - cazane 
- vase expansiune 
-supape de siguranta 

2 
2 
6 

Domusa 
Elbi 

50 Kw+60Kw 
80 L+ 5 L 
 

4 Albac nr.21 - cazane 
- vase expansiune 
-supape de siguranta 

2 
2 
4 

Bereta 
Elbi 

Power PLUS 
100M 
35 L , 100 L 

5 Aurel Vlaicu nr.17-19 -cazane 
- vase expansiune 
-supape de siguranta 

2 
3 
9 

Vitogas 
Elbi 
 
 

188 Kw 
2 X 250 L+24L  
 

6 Belis jud Cluj - cazane 
- vas de expansiune 
- supape de siguranta 

2 
2 
6 

Atmos 70 Kw 

7 A.V. Voievod -cazane 
-vas de expansiune 
-vas de expansiune 
-supape de siguranta 

2 
1 
2 
10 

Buderus 
 
Flamco 
Buderus 

100Kw 
 
100 L 
35 L 

8 B-dul 21 Decembrie 
1989, Nr. 90, ap.1 

- cazan 
- vas expansiune 
- supape de siguranta 

1 
1 
2 

Frisquet Gazliner  
23IF 
 

23 Kw 

9 B-dul 21 Decembrie 
1989, Nr. 90, ap.3 

- cazane 
- vas expansiune 
- supape de siguranta 

2 
2 
4 

Frisquet 
Hydromotrix 
45IF  

2 x 45 Kw 
 



 
Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in asigurarea supravegherii si verificarii 

echipamentelor(atat pentru aparatele de incalzit cat si pentru echipamentele aferente acestora) sub 

incidenta ISCIR conform legislatiei aplicabile si obtinerea tuturor avizelor cerute de institutiile care 

reglementeaza si supravegheaza respectarea legislatiei in domeniul (ISCIR, ANRE etc.). 

Se vor respecta instructiunile privind exploatarea si intretinerea echipamentelor emise de 

producatorii acestora. 

Supravegherea si verificarea tehnica a echipamentelor sub incidenta ISCIR se va face de catre 

firme autorizate ISCIR ca operator RSVTI, conform legislatiei aplicabile in vigoare. 

Prestatorul va intocmi la inceputul lunii un raport de activitate, pentru luna trecuta, care va fi 

anexa la factura emisa, si care va contine  activitatile efectuate, in baza obligatiilor si prevederilor 

legale. 

Oferta financiara  se va referi la pretul total lunar al prestatiei, pentru echipamentele anterior 

mentionate, incluzand si costul transportului in localitate si in afara ei ( Belis, jud Cluj, aprox. 112 km 

dus intors). 

Ofertanti vor prezenta in mod obligatoriu copii dupa autorizatie pentru operatorul responsabil 

cu supravegherea  si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR, in termen de valabilitate pe perioada 

derularii contractului.  

In conformitate cu Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, principalele obligaţii şi 

responsabilităţi ale persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI sunt: 

-Supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor 

-Identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale achizitorului. 

-Inregistrarea tuturor echipamentelor /instalatiilor din dotarea achizitorului, supuse autorizarii -  

ISCIR, la inspectia teritoriala sau intern(dupa caz). 

-Efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor 

/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR; 

-Inregistrarea tuturor echipamentelor / instalatiilor achizitorului, supuse autorizarii ISCIR, la 

inspectia teritoriala sau intern(dupa caz). 

-Admiterea functionarii instalatiilor / echipamentelor, care se fac de catre operatorul RSVTI, 

conform prescriptiilor tehnice in vigoare; 

-Afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor /echipamentelor aflate sub 

incidenta ISCIR; 

-Instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire:manevranti 

transpalete,stivuitoristi,alte persoane autorizate ISCIR  sau instruite intern. 



-Oprirea din functiune instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare 

acordata la ultima verificare tehnica oficiala; 

-Informarea in scris conducerea in legatura cu planul de verificari tehnice aferent anului 

urmator,in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor. 

-Pregatirea instalatiilor/ehipamentelor pentru verificarile tehnice oficiale si participa la 

efectuarea acestora. 

-Examinarea si vizarea registrului de evidenta a functionarii instalatiilor si echipamentelor.  

-Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procesele verbale de verificare tehnica; 

-Anuntarea de indata a ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele / 

instalatiile pe care le are in evidenta si participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor 

produse; 

-Anuntarea ISCIR in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, 

precum si prezentarea datelor de casare a echipamentelor ISCIR (dupa caz). 

-Intocmirea proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si 

transmiterea la ISCIR in termen de 15 zile a situatiei acestora (dupa caz). 

-Informarea in scris inspectia teritoriala, in termen de 15 zile ,despre datele de identificare ale 

noului detinator de echipamente/instalatii in cazul unui transfer de proprietate sau folosinta a 

acestor bunuri. 

-Anuntarea in scris conducerea despre necesitatea opririi unor instalatii /echipamente ISCIR 

din cauza unor defectiuni sau pentru lucrari de intretinere ,revizie sau reparatii. 

-Ofertanti trebuie sa faca dovada detinerii autorizatiei pentru operator responsabil cu 

supravegherea  si verificarea tehnica a instalatiilor ISCIR, in termen de valabilitate pe perioada 

derularii contractului ; 

 

OFERTA FINANCIARA  

Va fi exprimata in  lei/luna, cu tva inclus,  pentru asigurarea serviciilor de responsabil cu 

supravegherea si verificarea echipamentelor, atat pentru aparatele de încălzit cât şi pentru 

echipamentele aferente acestora, sau altele aflate sub incidenţa ISCIR, conform legislaţiei în vigoare şi 

obţinerea tuturor avizelor cerute de instituţiile care reglementează şi supraveghează respectarea 

legislaţiei în domeniul (ISCIR, ANRE, etc).  

 

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI : 6.000 lei cu tva inclus 

 

                                                                                 Intocmit: 

                                                                                                                 Negrea Valin 

 


