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Nesecret 
Nr. 899/29.03.2021 

    
 

CAIET DE SARCINI 
privind achizitia unui serviciu de mentenanta sistem de alarmare, 

securitate (DVR si camere supraveghere) 
 

 
A. GENERALITATI: 

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pe baza careia se 
achizitioneaza 1 buc. serviciu mentenanta sistem de alarmare, securitate (DVR si 
camere supraveghere). 
Acest caiet de sarcini precizeaza cerintele minime pentru serviciul de mentenanta ce 
urmeaza a se achizitiona. 
 

B. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA: 
Achizitionarea a 1 buc. serviciu mentenanta sistem de alarmare, securitate (DVR si 
camere supraveghere) 
 

C. LEGISLATIA APLICABILA: 
Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achizitiile publice; 
Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 

D. CERTIFICAREA CALITATII: 
Ofertantii vor prezenta certificat de atestare pentru tehnicienii care realizeaza mentenanta 
si licenta pentru astfel de servicii cu avizul valabil al organului de Politie. 
 

E. SPECIFICATII TEHNICE: 
-Mentenanta pentru componentele sistemului de alarmare, supraveghere, control acces 
(curatare camere, curatare senzori de miscare, masurare tensiuni de alimentare, reglaje 
rezolutii, modificari ale zonelor de detectie de miscare, etc.);  
-Completarea jurnalului de service; 
-Simulari de alarmare si efractie, verificarea corectitudinii functionarii sistemelor in 
conditiile de simulare si confruntarea cu inregistrarile din dispeceratul de paza; 
-Verificari prin sondaj privind calitatea imaginilor inregistrate pe camerele de 
supraveghere; 
-Ajustari si reglaje privind durata, calitatea imaginilor inregistrate pe DVR; 
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-Ajustari ale pozitionarii camerelor privind zona supravegheata in cazul constatarii unor 
deficiente; 
-Instruirea ori de cite ori este cazul a personalului desemnat al beneficiarului in cazul in 
care apar modificari privind modul de functionare al subsistemelor; 
-Aducerea la cunostinta a modificarilor legislative aparute in domeniul alarmarii securitatii 
si a controlului acces; 
-In cazul aparitiei unor defectiuni la sistemul de alarmare, supraveghere, control acces 
timpul de interventie pentru remedierea problemelor ridicate de beneficiar este de 6 ore; 
-Acordarea de suport tehnic in cazul in care organele abilitate ale statului solicita in scris 
diverse documente si imagini produse de sistemul beneficiarului si proprietarul sistemului 
prin oamenii lui desemnati nu poate satisface cererile; 
-Mentenanta se va efectua periodic la 3 luni cu anuntarea si acordul in prealabil a 
proprietarului sistemului pentru data si ora testelor; 
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