
Anunț de consultare privind servicii de proiectare a sistemelor electronice de 
securitatepentru sediile primăriei municipiului Constanța 

 

 
 

Denumire achiziție:  
Servicii de proiectare a sistemelor electronice de securitate pentru sediile primăriei 
municipiului Constanța 

 
Obiect  consultare: 

Obiectul consultării îl constituie lucrările de proiectare a sistemelor electronice de 
securitate  pentru sediile Primăriei Municipiului Constanța, compuse din subsistem de 
detecție și semnalizare a efracțiilor, subsistem de T.V.C.I. și subsistem de control 

acces. 
 

Descriere: 
Proiectele se vor realiza pentru următoarele sedii cu următoarele cerințe minimale 
impuse: 

 
1. Sediul din str. Amzacea, nr. 13 –  1410 mp suprafață construită, 250 mp teren 

aferent; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcările, căile de acces, 
zonele de depozitare și holurile principale); 

- subsistem de detecție și alarmare a efracției și a trei butoane de panică; 
- subsistem  de control al accesului. 

 
2. Primăria Municipiului Constanța – Sediu Central, sediu bd. Tomis, nr. 51 – Aprox. 
3.144,2 mp; 

- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcările, căile de acces, 
zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și holurile principale); 

-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției și  montarea unui senzor dual și a unui 
buton de panică; 

- subsistem  de control al accesului. 
 

3. Arhiva din str. Plevnei, Nr. 4 – Aprox. 400 mp;  
- subsistem de detecție și alarmare a efracției; 

 
4. Serviciul Public de Evidență a Persoanei  și Serviciul  de Informare Cetățeni - City  
Park Mall, b-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2 – Aprox. 474 mp; 

- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zone de acces, perimetrală, 
zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și zona echipamentelor de 

securitate); 
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției, două tastaturi, elemente de semnalare 

a stării de pericol; 
- subsistem  de control al accesului. 

  
5. Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului 2-4 – Aprox. 81,90 mp ; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zone de acces, perimetrală, 

zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și zona echipamentelor de 
securitate și holurile principale); 

-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație; 
-  subsistem de detecție și alarmare a efracției; 
-  subsistem  de control al accesului. 

 
6. Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21 – Aprox. 100 mp; 

- subsistem de detecție și alarmare a efracției; 



 
7. Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A – 200 mp; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției;   

 
8. Serviciul de Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 20  - 363,43 mp suprafață construită, 

546,22 mp teren aferent; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zonă acces, perimetrală, 
tranzacționare, depozitare, procesare și transfer, zona echipamentelor de securitate și 

holurile principale); 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi dotate 

ce elemente de semnalare a stării de pericol; 
- subsistem  de control al accesului. 

 

9. Serviciul Central de Informare Cetățeni, Str. Ec. Varga, nr. 25-27 – Aprox. – 195 
mp; 

- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcare, zonă acces,  
tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și holurile principale); 
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație; 

- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică; 
- subsistem  de control al accesului. 

   
10. Sediul Direcția Servicii Publice, Str. I. Mihăileanu, nr. 10. 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 

- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică; 
- subsistem  de control al accesului. 

 
11. Sediul Organizare Evenimente, Str. Cuza Vodă, nr.  
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 

- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică; 
- subsistem  de control al accesului. 

 
Proiectarea se va executa de către persoane fizice sau juridice care dețin licență valabilă 
pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de 

alarmare împotriva efracției, eliberată de către Inspectoratul General al Poliției 
Române.  

Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăților 
specializate in domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competente 

profesionale specifice. 
Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme 
metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate 

este răspunzătoare de implementarea și respectarea proiectului de execuție. 
Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea 

proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, 
după consultarea unui proiectant autorizat. 
Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de 

componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea 
proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în 

cazul unor modificări minore, certificate de proiectant. 
Proiectantului i se vor pune la dispoziție datele necesare din Analiza de Risc la 
Securitate și i se va permite la cerere vizualizarea obiectivelor.  

 
Proiectul tehnic va avea următoare structură cadru: 

a) date generale, in care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate si 
adresa obiectivului, precum si elaboratorul proiectului; 
b) descrierea generala a lucrărilor, in care se menționează amplasamentul obiectivului, 

subsistemele componente, amenajările si elementele mecano-fizice existente, sursele 
de alimentare cu energie electrica si rețele de comunicații disponibile; 

c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifica 



modul in care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, in concordanta 
cu concluziile analizei de risc la securitate fizica; 
d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor si 

echipamentelor, recepție, teste, probe, verificări, puneri in funcție si exploatarea 
subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice si calitative 

menționate in piesele desenate, se prezinta informații, precizări si prescripții 
complementare planșelor, se detaliază caracteristicile si calitățile materialelor folosite, 
se descriu lucrările care se executa, calitatea si modul de realizare, se stabilesc 

responsabilități pentru calitățile materialelor si ale lucrărilor, se prevăd masurile si 
responsabilitățile privind exploatarea si buna funcționare a sistemelor. Caietele de 

sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifica dimensionarea echipamentelor 
si a elementelor componente, nominalizează planșele aferente proiectului, descriu 
execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naționale de profil, normativele 

si alte prescripții care trebuie respectate la materiale si execuție, precum si condițiile 
de recepție; 

e) listele cu cantitățile de echipamente si materiale, care cuprind denumirea, 
tipul, cantitatea, producătorul si furnizorul; 
f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, 

indicativul alocat elementului, care trebuie sa coincidă cu cel utilizat in planșele 
desenate, partiția din care face parte, zona protejata si modul de programare a zonei; 

g) fisele tehnice ale echipamentelor din componenta fiecărui subsistem; 
h) piesele desenate, care cuprind: 
1. planșa de încadrare in zona, in care se nominalizează si străzile adiacente; 

2. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scara 
convenabila, in care se figurează amplasarea fiecărui echipament si element 

component, utilizând simboluri standardizate sau de firma, traseele de cabluri aferente 
subsistemelor, precum si tabloul de alimentare cu energie electrica. 
 

Aspecte supuse consultării: 
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la  valoarea proiectelor, fără T.V.A., astfel: 

Nr. 

crt. 

Sediu (adresa) Valoare 

fără 
TVA 

1 Sediul din str. Amzacea, nr. 13  

2 Primăria Municipiului Constanța – Sediu 

Central, sediu bd. Tomis, nr. 51 

 

3 Arhiva din str. Plevnei  

4 Serviciul Public de Evidență a Persoanei  și 

Serviciul  de Informare Cetățeni - City  Park 
Mall, b-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2 

 

5 Serviciul Administrare Cimitire, str. 
Bărăganului 2-4 

 

6 Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21  

7 Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A  

8 Serviciul de Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 

20   

 

9 Serviciul Central de Informare Cetățeni, Str. 

Ec. Varga, nr. 25-27 

 

10 Sediul Direcția Servicii Publice, Str. I. 

Mihăileanu, nr. 10. 

 

11 Sediul Organizare Evenimente, Str. Cuza Vodă  

Total   

 
  

Dată limită transmitere propuneri: 15.11.2017                   
Dată limită consultare: 17.11.2017 



                     
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 

oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate 
în anunț. 

 
Adresa de e-mail. cosmin.mangra@primaria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. 
M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488186. 
 

 


