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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 
BIROUL SIGURANȚĂ BUNURI PUBLICE 
NR. 45882/20.03.2018  

          
 
 

           Aprob,                                  
                                      PRIMAR,  

 
 

                                                                                                                       

..................................                                                                            
                                                                              DECEBAL FĂGĂDĂU 

                                                  

                                                           

 

CAIET DE SARCINI 

 PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE PROIECTAREA A SISTEMELOR 
ELECTRONICE DE SECURITATE PENTRU SEDIILE PRIMĂRIEI 

MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
 
 

 
 

 CAP. 1. DATE GENERALE 
1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția serviciului de proiectare a 

sistemelor electronice de securitate pentru sediile Primăriei municipiului Constanța. 
         În conformitate cu H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, au fost realizate rapoartele de evaluare  și tratare a riscurilor la 

securitatea fizică pentru sediile primăriei municipiului Constanța care prevăd ca 
măsură obligatorie, instalarea unui sistem de securitate electronic (subsistem 

supraveghere video, subsistem de detecție și alarmare a efracției și subsistem de  
control al accesului).            

1.2. Beneficiarul este Primăria municipiului Constanța.     
  

CAP. 2. AMPLASAMENTELE PENTRU CARE SE VOR REALIZA PROIECTELE  
SISTEMELOR ELECTRONICE DE SECURITATE 

2.1. Proiectele se vor realiza pentru sediile enumerate mai jos, cu respectarea  
cerințelor tehnice minimale stabilite în Analiza de risc la securitate fizică și în 

conformitate cu H.G. nr. 301/2012: 
1. Direcția Generală Poliția Locală - str. Amzacea, nr. 13 – 1410 mp suprafață 

construită, 250 mp teren aferent; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției; 

 - montare UPS. 
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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. 

- montare UPS; 
3. Arhiva din str. Plevnei, Nr. 4 – Aprox. 400 mp;  
- modificarea configurației subsistemului 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; 
- montare UPS.  

5. Serviciul Gestionare 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; 
-  montare UPS. 

6. Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21 – Aprox. 100 mp; 
- modificarea configurației subsistemului de detecție și alarmare a efracției; 

7. Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A – 200 mp; 
- modificarea configurației subsistemului 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; 
- montare UPS. 

9. Centrul de Informare Cetățeni, Str. Ec. Varga, nr. 25-27 ; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcare, zonă acces,  

tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și holurile principale); 

-  subsistem de detecție și alarmare a efracției; 
-  montare UPS;   

10. Sediul Direcția Gestionare Servicii Publice, Str. Șt. Mihăileanu, nr. 10. - 

Aprox. – 892 mp.  
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 

- subsistem de detecție și alarmare a efracției; 
- montare UPS. 
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11. Direcția Tehnic Administrativ; Directia Organizare Evenimente Culturale, 

Sportive si Sociale - Str. Cuza Vodă, nr.27 
 - montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 
   - subsistem de detecție și alarmare a efracției; 

 - montare UPS; 
     

 12. Parcare ,,Albatros”, Stațiunea Mamaia, Zona Cazino – Albatros – Aprox. 
13.000 mp. 
         -  montare subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate;  

13. Sediul Administrativ Campus Social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă, Bl. 
HC8, Ap. 15; 

- 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; 

- montare UPS. 
14. Arhiva din str. Răscoalei,; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi 

dotate ce elemente de semnalare a stării de pericol; 
- montare UPS. 

15. Arhiva din str. George Enescu, nr. 16  Aprox. 123 mp; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi 

dotate ce elemente de semnalare a stării de pericol; 
- montare UPS. 

16. Arhiva din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28  Aprox. 470,50 mp; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi 

dotate ce elemente de semnalare a stării de pericol; 
- montare UPS. 

17. Arhiva din Piața Ovidiu, nr. 9  Aprox. 127,63 mp; 
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi 

dotate ce elemente de semnalare a stării de pericol; 
- montare UPS. 

 18. Adăpostul animalelor fără stăpân, str. Vârful cu Dor, Nr. 5; 
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate; 

 

 CAP. 3. FORMA DE PREZENTARE A PROIECTELOR  
 3.1. Proiectul va avea următoare structură cadru: 
 a) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate 
și adresa obiectivului, precum și elaboratorul proiectului; 
 b) descrierea generală a lucrărilor, în care se menționează amplasamentul 

obiectivului, subsistemele componente, amenajările și elementele mecano - fizice 
existente, sursele de alimentare cu energie electrică și rețele de comunicații 

disponibile; 
 c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică 
modul în care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, în concordanță 

cu concluziile analizei de risc la securitate fizică; 
 d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor și 

echipamentelor, recepție, teste, probe, verificări, puneri în funcție și exploatarea 
subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice și calitative 
menționate în piesele desenate, se prezintă informații, precizări și prescripții 
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complementare planșelor, se detaliază caracteristicile și calitățile materialelor folosite, 

se descriu lucrările care se execută, calitatea și modul de realizare, se stabilesc 
responsabilități pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor, se prevăd măsurile și 
responsabilitățile privind exploatarea și buna funcționare a sistemelor. Caietele de 

sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifică 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 și execuție, precum și condițiile 
de recepție; 
 e) listele cu cantitățile de echipamente și materiale, care cuprind denumirea, 
tipul, cantitatea, producătorul și furnizorul; 
 f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție 
alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planșele 
desenate, partiția din care face parte, zona protejată și modul de programare a zonei; 
 g) fișele tehnice ale echipamentelor din componența fiecărui subsistem; 
 h) piesele desenate, care cuprind: 
 1. planșa de încadrare în zonă, în care se nominalizează și străzile adiacente; 
 2. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară 
convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament și element 

component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente 
subsistemelor, precum și tabloul de alimentare cu energie electrică. 

 
         CAP.4 . CERINȚE MINIME DE CALIFICARE   
 4.1. Licență valabilă pentru activități de proiectare, instalare, modificare și 

întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, eliberată de către 
Inspectoratul General al Poliției Române (in copie conform cu originalul); 

 4.2. Certificate de absolvire  cu competențe specifice pentru proiectarea 
sistemelor de securitate (in copie conform cu originalul); 

         4.3.  Certificatului de înregistrare la  Oficiul Registrului Comerțului; 

 

CAP. 5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
5.1. Proiectantul sistemului de securitate va implementa în proiect măsurile 

obligatorii din analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, în vederea încadrării 
nivelului de risc în limitele acceptabile și alte subsisteme facultative la cererea 

beneficiarului.   
 5.2. 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. 
 5.3. Prestatorul va acorda asistență tehnică de specialitate beneficiarului la 
depunerea proiectului la I.P.J. Constanța - serviciul specializat, în vederea avizării 
proiectelor. 
 5.4. Prestatorul  se obligă să livreze  proiectele pentru sediile specificate la art. 
2.1. în termen de 30 zile lucrătoare, de la data primirii ordinelor de lucru pentru una 

sau mai multe locații. 
 5.5. În cazul unui aviz nefavorabil din parte I.P.J. Constanța, prestatorul se 
obligă să modifice proiectul, în termen de 5 zile în vederea avizării, în conformitate cu 

recomandările primite, fără a percepe alte costuri.  
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 CAP. 6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 
 6.1. Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului, datele necesare, respectiv 

Analiza de Risc la Securitatea Fizică pentru fiecare obiectiv.  
 6.2. Beneficiarul va permite prestatorului să viziteze obiectivele în scopul 

întocmirii ofertei, de luni până vineri între orele 09:00 – 15:00, în urma unei solicitări 
aprobate de către beneficiar. 
 6.3. Beneficiarul se obligă să depună fiecare proiect finalizat de prestator la 

avizare în termen de 15 zile de la primirea acestuia. 
 6.4. Beneficiarul va recepționa fiecare proiect  după obținerea avizului de la I.P.J. 

Constanța, a proiectului depus. 
 6.5. 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. 
 6.6. 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. 

 

       CAP. 7.  PREZENTAREA OFERTELOR 
 7.1. Oferta financiară va prezenta prețul pentru fiecare obiectiv, valoarea totală 

inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct, conform tabelului 
următor; 
 

 Sediu Valoare fără 
T.V.A. 

Valoare cu  
T.V.A. 

1 Politia Locala – Amzacea nr 13   

2 PMC –  Tomis nr. 51   

3 Arhivă – Plevnei nr. 4   

4 Serv de Inf. Cetățeni -  City Park   

5 Administrația Cimitire – Bărăgan nr.2-4   

6 Arhivă – Bd 1 Mai nr. 21   

7 Arhivă – Gh. Lazăr  nr. 5   

8 Serv. Stare Civilă – M. Eminescu  nr. 20 
 

  

9 Serv. Inf. Cetățeni – Ec. Varga nr. 25   

10 Dir. Gest. Serv. Publice  
 Șt. Mihăileanu, nr. 10  

  

11 Direcția Organizare Evenimente, Direcția 
tehnic Administrativ 
Cuza Vodă nr. – nr. 27  

  

12 Parcare  ,,Albatros”   

13 Sediul Administrativ Campus Social Henri 
Coandă str. Ștefăniță Vodă, Bl. HC8, Ap. 
15; 

  

14 Arhiva din str. Răscoalei   

15 Arhiva din str. George Enescu, nr. 16     

16 Arhiva din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 
28   

  

17 Arhiva din Piața Ovidiu, nr. 9     
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18 Adăpostul animalelor fără stăpân, str. 

Vârful cu Dor, Nr. 5; 

  

Total   

 

 7.2. Oferta tehnică va respecta în totalitate cerințele caietului de sarcini. 
 7.3. Prețul de achiziție a serviciului este ferm, exprimat în lei fără TVA. 
    
 CAP. 8. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
 8.1. Decontarea proiectelor se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a 

situațiilor de plată și facturilor întocmite de prestator și acceptate de beneficiar, doar 
pentru proiectele avizate de I.P.J. Constanța.  
 8.2. Plata facturilor se va realiza din contul beneficiarului deschis la Trezoreria 
Municipiului Constanța, în termen de maxim 30 zile de la data acceptării și înregistrării 

facturilor, în funcție de disponibilitățile bugetare. 
 8.3. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în 
situațiile de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și 

foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor 
efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; Curtea de Conturi, etc.). 
 8.4. Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și 
profesionale, probând totodată existența unei legături între furnizările care fac obiectul 
achiziției, obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în 

certificatul constatator eliberat de O.N.R.C., să fie înscris în programul S.E.A.P. și să 
declare pe propria răspundere că nu se încadrează în art. 164, 165 și 167 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice. 
 
 CAP. 9. DURATA SERVICIULUI 

 9.1. Durata serviciului se va realiza pe o perioadă de 6 luni de la semnarea 
contractului. 

 9.2. Termenele de începere și finalizare a proiectelor vor fi specificate în cadrul 
ordinelor de lucru. 

  

 CAP. 10. PENALITĂȚI, DAUNE INTERESE 
 10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își 
îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a 

deduce din prețul contractului, ca penalități o sumă reprezentând 0,03% pe zi, 
începând cu prima zi de întârziere. 
 10.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile, în termen de 28 de zile 

de la expirarea perioadei  prevăzute la art. 8.2., acesta are obligația de a plăti 
penalități 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 
  

  

 CAP. 11. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII 
 11.1. Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare la nivel național, 

care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, prevenirea incendiilor și 
protecția mediului, specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce 

se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea 
personalului propriu, precum și al utilizatorilor sistemului. 
 11.2. Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce 

trebuie respectate, referitoare la protecția muncii, PSI, protecția mediului înconjurător, 
de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru Prevenirea Incendiilor, 

respectiv Agenția pentru Protecția Mediului. 
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        CAP. 12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 12.1. Criteriul de atribuire al achiziției directe va fi „prețul cel mai scăzut”. 

 
        CAP. 13. PREVEDERI FINALE 
          13.1. Prestatorul este obligat să asigure măsurile organizatorice si tehnologice 

corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor Caietului de sarcini şi a 
tuturor prevederilor legale specifice  activității  contractate. 
 

 
 
 

 Director Executiv,       Șef Birou,                                                                              
         

 Rareș Iordache       Ionuț Văduva 
 

                                                              

          Elaborat, 
                                                                 

          Mangra Cosmin 
 
 

 
 
 

  

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 

Red. în 2 ex. 


