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INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚUL VRANCEA 

B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Localitatea: Focșani, Jud: Vrancea 

Nr.8975/ 15.07.2019 
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SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI EFRACȚIE 

 

 

 

 

 

 

 
Servicul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule 

Șef serviciu, 

Comisar șef 

Pătrașcu Marian 

 

 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 

(Î) Șef serviciu, 

Samoilă Oana- Maria 

 

 
Compartiment achiziții publice, resurse umane, 

Consilier, 

Crăciunică Simona 
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SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI 

 
In conformitate cu Raportul analizei de risc la securitatea fizica a cladirilor si Proiectul tehnic de 

executie  avizat de catre  IPJ, se achizitionează și se instalează un Sistem video de supraveghere video 

TVCI cu respectarea legislației în domeniu și cerințele minimale din prezenta documentație după cum 

urmează: 

 

-Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003, aprobate prin HG 

301/2012; 

- HG 1002/2015 privind modificarea și completarea HG/301/2012 

- I 18 1/2001 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de 

curenţi slabi aferente cladirilor civile şi de producţie. 

-  I 46 / 1993 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor 

pentru televiziune prin cablu. 

- Standarde în vigoare. 

 

Descrierea zonelor protejate: 

 

Cele doua subsistemele de supraveghere video TVCI, vor fi amplasate unul la Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule și unul la Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. 

 

Sursa UPS va asigura functionarea sistemului minim 30 minute 

Imaginile de pe camerele video se vor afisa pe un monitor LCD acesta fiind amplasat în spatiul 

destinat sistemului tehnic de securitate 

Camerele video vor fi amplasate astfel încât să acopere toate zonele menționate în Analiza de risc 

Camerele sunt echipate cu iluminatoare de infrarosu astfel încât ele să functioneze și pe timp de 

noapte. 

Zonele subsistemului de supraveghere video TVCI sunt: 

- Zona exterioara  

- Zona interioară 

- Parter 

- Hol etajul 1 : 173,2 mp în corp D și 275,6 mp în corp E 

- Arhiva- opțional 

 

Imaginile video se vor stoca pe o perioada de minim 20 zile, capacitatea de stocare a fost 

dimensionata în Breviarul de calcul.  

La instalarea sistemului TVCI, se vor folosi numai componente care sunt certificate în conformitate 

cu standardele nationale sau europene de profil si in concordanta cu gradul de siguranta impus de 

caracteristicile obiectivului protejat. 

Amplasarea echipamentelor se va face după elaborarea proiectului tehnic avizat de catre IPJ conform 

HG 301/2012, proiect ce va sta la baza predării amplasamentului și emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor. 
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1. LISTA DE CANTITĂȚI – PROPUNEREA TEHNICĂ – Sistem supraveghere video TVCI 

Nr. 

Crt. 

Denumireechipa

ment 

Caracteristiciechipamente Cantitate 

1. DVR 16 canale 

video 

DVR cu 16 canale video Full HD cepermitecamere cu o  

rezolutie de inregistrare de minim 2MP si support 

tehnologiiHDTVI/HDCVI/AHD/CVBS.Suporta 1 HDD de 

maxim 6 TB (nu este inclus). 

2 buc 

2. Camere video de 

exterior 

Camera video color bullet HD cu o rezolutie de 2 MP CMOS, 

lentil fixa 2.8mm, IR 40m.C amera are grad de protectie IP66 

pentru protejarea impotriva factorilor externi (ploaie, praf etc.). 

Temperatura de functionare porneste de la - 40°C si poate 

ajunge pana la + 60°C. 

6 buc 

3. Camera video de 

interior 

Camera video de interior HD cu sensor de 2MP, lentla 2.8mm, 

IR20 

12 buc 

4. Hard Disk HDD 4TB, 64 mb, 5400rpm, sata 3 2 buc 

5. Sursa de 

alimentare 

Sursa de alimentare in comutatie 12V/5A  4 buc 

6. Video Balun Video Baluntransmitator-receptor  36 buc 

7. Mufaalimentare Mufaalimentare C01 18 buc 

8. Cablu FTP 

Cat5E 

Cablu FTP Cat5E 600m 

9. Cablualimentare Cablualimentare 2x1.5 100m 

10. Doze  Doza plastic 10x10 18 buc 

11. Canal Cablu 25x15 100m 

12. Canalacablu 60x40 50m 

13. Accesorii Dibluri , suruburi, cleme, etc  

14. Rack Cabinet Rack 6u 2buc 

15. Tripla Triplapentru rack 2buc 

16. Monitor Monitor minim 17” 2 buc 

17. UPS UPS  minim 650VA 2 buc 

18. Manopera   

 

Cantitatile din tabelul de mai sus se vor considera estimative. Ofertantul își va lua în calcul toate 

costurile și materialele necesare pentru instalarea și punerea în funcțiune a sistemului fără a suplimenta 

valoarea ofertată, la fel și manopera și deplasările aferente montajului. 

În acest sens, se poate face o vizită de amplasament. 

Toate cerințele sunt considerate minimale.  

Orice cuvânt, expresie sau orice referire la un anumit produs/producător se va considera “sau echivalent”. 

Ofertantul este pe deplin răspunzător de echipamentele ofertate. Acestea trebuie să fie certificate CE 

și agreate pe piața din România de către organele competente (IGPR). 

Ofertantul este obligat să ia în considerare toate materialele necesare montajului și punerii în 

funcțiune a sistemului de alarmare la efracție. 

Beneficiarul va pune la dispoziția ofertantului câștigător, proiectul tehnic avizat și părțile relevante 

din analiza de risc. 

Ofertantul trebuie sa fie autorizat IGPR pentru proiectare, și să facă dovada acestui lucru prin 

atasarea unor copii dupa avize, atat dupa licența de funcționare, cât și după avize ale angajaților care 

participă la derularea contractului, emise conform legii de către autoritațile competente. 
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La recepția lucrărilor, ofertantul câștigător va preda beneficiarului toate codurile sistemului: Master, 

Instalator, Utilizatori (daca este cazul), documentația în limba română etc. 

Termen de realizare a lucrarii: maxim 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de catre ambele 

părți. 

      Sistemul de supraveghere video TVCI și lucrările de instalare vor avea o garanție minimă de 24 

de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție și punere în funcțiune, perioada în care se 

va asigura asistența tehnică și mentenanța sistemului. 

 

SISTEM DE ALARMARE ȘI AVERTIZARE LA EFRACȚIE                    

 
In conformitate cu Raportul analizei de risc la securitatea fizica a clădirilor și Proiectul tehnic de 

execuție  avizat de către  IPJ se achiziționează și se instalează un Sistem de alarmare si avertizare la 

efracție cu respectarea legislatiei în domeniu și cerintele minimale din prezența documentație după cum 

urmează: 

 

- art. 3 alin 3 din Legea 333/2003 – amenajari mecano fizice sistem de alama; 

- art. 2, 67-73 din Normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003, aprobate prin HG 

301/2012; 

- art. 1-7 si 12 din Anexa 1 la HG 301/2012; 

- art. 1-13 din Anexa 7 la HG 301/2012; 

- HG 1002/2015 

- I 18 1/2001 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de 

curenţi slabi aferente cladirilor civile şi de producţie. 

-  I 46 / 1993 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor 

pentru televiziune prin cablu. 

- Standardele in vigoare . 

 

Zone funcționale identificate: 

 

Zonele functionale pentru care este necesara adoptarea unor masuri de securitate sunt: 

a) zonele de acces si perimetrale – limita fizica a constructiei, constituita din elemente 

fixe sau mobile cum ar fi: peretii vitraje sau ferestre; 

b) zona de tranzactionare – casierie in care operatorii manipuleaza valorile monetare sau 

bunurile in relatiile cu clientii; 

c) zona de depozitare-casa de bani special amenajata pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare  

ori a bunurilor 

d) zona echipamentelor de securitate – zona in care se afla amplasata centrala de detectie si 

avertizare efractie; 

f) protecția personalului (pază și casierie) 

 

Se va realiza: 

- Montarea unei centrale cu o centrala de capacitate suficientă astfel încât sa permita supravegherea 

tuturor zonelor din incinta obiectivului. 

- Se vor monta doua tastaturi LCD, care sa poata afisa toate zonele aferente sistemului. 

- Sistemul va fi impartit pe partitii, astfel incat zonele in care nu exista personal, sa poata fi 

supravegheate. 

- Detectarea patrunderii in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si sesizarea starilor de pericol in 

unitate. 
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- Beneficiarul sistemelor de securitate va afisa in unitate semne de avertizare cu privire la existent 

acestora. 

- La instalarea sistemelor de securitate se vor folosi componente care sunt certificate in conformitate 

cu standardele nationale sau europene de profil si in concordanta cu gradul de siguranta impus de 

caracteristicile obiectivului protejat. 

 

Având în vedere caracteristicile şi natura obiectivului, zona în care este amplasat, 

vulnerabilităţile din punctul de vedere al riscului la efractie, pot fi : 

 

• Spargeri, Sabotaj, Sustragere de marfuri, Vandalism 

 

Sistemul va semnaliza starea de alarma prin sirena de exterior, respectiv sistemul nu se va 

monitoriza la un dispecerat autorizat, cu asigurarea interventiei, deoarece se asigura paza umana 

permanenta; 

- Sistemul va avea o autonomie de cel putin 24 ore de la caderea retelei de tensiune. 

- Zonele sistemului se vor cabla DEOL pentru o identificare usoara a unui eveniment de tip alarma sau 

defect. 

 

2. LISTA DE CANTITATI – PROPUNEREA TEHNICA 

 

CONTROL ACCES SI COMPLETARE SISTEM ANTIEFRACTIE 

Nr. 

Crt. 

Denumireechipament Caracteristiciechipamente Cantitate 

1. Comunicator Comunicator GPRS 1 buc 

2. Buton de panica Buton de panica mobil 5 buc 

3. Cititor de proximitate Cititor de proximitate stand alone 4 buc 

4. Sursa cu back-up Sursa 12V/2A cu acumulator 4 buc 

5. Electromagnet Electromagnet 250 kgf si suport 4 buc 

6. Buton iesire Buton cerere iesire 4 buc 

7. Buton emergenta Buton iesire de urgenta 4 buc 

8. Cartele Cartele de proximitate 20 buc 

9. Amortizor usa Amortizor hydraulic usamiinm 40kg 4 buc 

10. Cablu UTP CAT 5 Cablu UTP CAT 5 50m 

11. Canal Cablu 25x16 50m 

12. Manopera   
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Control Acces 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

echipament 

Caracteristici echipamente Cantitate 

1. Cititor de 

proximitate 

Cititor de proximitate stand alone 3buc 

2. Sursa cu back-up Sursa 12V/2A cu acumulator 3buc 

3. Electromagnet Electromagnet 250 kgf si suport 3buc 

4. Buton iesire Buton cerere iesire 3buc 

5. Buton emergenta Buton iesire de urgenta 3 buc 

6. Cartele Cartele de proximitate 20 buc 

7. Amortizor usa Amortizor hydraulic usa minim 40 kg 3buc 

8. Cablu alimentare Cablu 2x1.5 100m 

10. Cablu UTP CAT 5 Cablu UTP CAT 5 50m 

11. Canal Cablu 25x16 50m 

12. Accesorii   

13. Manopera   

 

Cantitatile din tabelul de mai sus se vor considera estimative. Ofertantul își va lua în calcul toate costurile 

și materialele necesare pentru instalarea, reconfigurarea sistemului existent si punerea in functiune a 

sistemului fara a suplimenta valoarea ofertata. 

In acest sens, se poate face o vizita de amplasament. 

Toate cerintele sunt considerate minimale.  

  -Orice cuvant, expresie sau orice referire la un anumit produs/producator se va considera “sau 

echivalent”. 

-Ofertantul este pe deplin raspunzator de echipamentele ofertate. Acestea trebuie sa fie certificate CE 

si agreate pe piata din Romania de catre organele competente (IGPR). 

-Ofertantul este obligat sa ia in considerare toate materialele necesare montajului si punerii in 

functiune a sistemului de alarmare la efractie, inclusiv manopera, aceasta prezentandu-se ca si pozitie 

distincta in oferta. 

-Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantului castigator, proiectul tehnic avizat si partile relevante 

din analiza de risc. 

-Ofertantul trebuie sa fie autorizat IGPR pentru proiectare, instalare si intretinere sisteme de alarmare 

la efractie si sa faca dovada acestui lucru prin atasarea unor copii dupa avize, atat dupa licenta de 
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functionare, cat si dupa avize ale angajatilor care participa la derularea contractului, emise conform legii 

de catre autoritatile competente. 

-La receptia lucarilor, ofertantul castigator va preda beneficiarului toate codurile sistemului: Master, 

Instalator, Utilizatori (daca este cazul), documentatia in limba romana etc. 

Termen de realizare al lucrarii: maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. 

 

Sistemul de alarma la efractie si lucrarile de instalare vor avea o garantie minima de 24 de luni de 

la data semnarii procesului verbal de receptive si punere in functiune, perioada in care se va 

asigura asistenta tehnica si mentenanta sistemului. 

 

 


