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SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 

OBIECT : 

• Sistem de supraveghere video instalat în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul 
Ploiești, conform tabelului din Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini ; 

• Sistemul de supraveghere video este compus din 300 camere video, 20 mobile și 280 fixe ,– 
amplasate în exteriorul unităților de învățământ preuniversitar – vizând  perimetrul clădirilor și 
intrările în incinta școlilor și a curților acestora, 100 DVR –uri, un dispecerat dotat cu 13 
computere și 13 monitoare;  

• Imaginile sunt stocate timp de 30 de zile ; 
• Imaginile sunt vizualizabile  la un dispecerat central si în unele locații ; 
• Comunicațiile între sediile unităților de învățământ preuniversitar și dispecerat nu fac obiectul  

prezentului contract ;  
 

 

Nr. 
crt. 

Descriere Cerințe 

1. Prestator   

1.1 Certificate   SR EN ISO 9001:2008 -Sisteme de management al calității.

SR EN ISO 14001:2005 -Sisteme de management de 
mediu. 

1.2 Abilitare din partea IGP Firmă autorizată in sensul  Lg 333/2003 de catre 
Inspectoratul General al Poliţiei Române  pentru proiectare, 
instalare, modificare și întreținere sisteme alarmare 
împotriva efracției. 

2. Durata serviciului până la sfârșitul anului 2011 cu posibilitatea de prelungire 
daca părțile și-au îndeplinit obligațiile contractuale și cu 
acordul lor scris. 

3. Parametrii tehnici  
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3.1 Operaţiuni minime solicitate a fi 

efectuate 

Reevaluarea sistemului de supraveghere video  la 
începutul contractului și raportarea problemelor de 
funcționare constatate și a necesarului de echipamente de 
înlocuit ; 

Reorientarea camerelor conform noilor proiecte si/sau 
cererilor beneficiarilor ; 

Inlocuirea echipamentelor defecte cu echipamente ce vor fi 
puse la dispoziție de către beneficiar ; 

Remedierea problemelor de conectică sau cablaj in caz de 
defectiune sau vandalism ; 

Refacerea proiectelor la reamplasarea camerelor ; 

Obținerea autorizațiilor legale la refacerea proiectelor ; 

Raportarea lipsei de semnal radio in vederea remedierii de 
catre beneficiar conform procedurilor interne ce se vor pune 
la dispozitia tehnicienilor responsabili ; 

Transmiterea procedurilor de restartare a echipamentelor in 
cazul blocarii si asistenta tehnica suplimentara acolo unde 
este cazul;Restartarea echipamentelor in cazul blocarii 
acestora intra in responsabilitatea beneficiarului; 

Orice alte operațiuni necesare bunei funcționări a 
sistemului de supraveghere video. 

4. Conditii de asigurare a 
serviciului 

 

4.1 Termene de prestare a serviciului Lunar -  în cazul în care nu sunt semnalate 
disfuncționalități ale sistemului de către beneficiar; 

În termen de max. 4 de ore de la  solicitarea,  transmisă 
în scris prin posta, e-mail sau fax, de către beneficiar, 
pentru repunerea în funcțiune a sistemului de supraveghere 
în cazul în care beneficiarul pune la dispoziție 
echipamentele necesare; 

În termen de maxim 12 ore pentru vandalism la rețeaua 
de cablare ; 

În termen de 24 de ore pentru avarii la sistemul electric, 
variații mari de tensiune, dezastre naturale sau alte 
evenimente cu repercursiuni asupra funcționării 
videosistemului . 

4.2 Asigurarea service  Furnizorul va asigura intretinerea si interventiile de reparatii 
ale sistemului video de supraveghere , astfel incat sa fie 
asigurata functionarea tuturor echipamentelor conform  
specificatiilor tehnice . 

4.3 Asigurarea cu piese de schimb Beneficiarul  va pune la dispoziția prestatorului piesele de 
schimb necesare repunerii în funcțiune a videosistemului 
ori de câte ori va fi nevoie; Timpul scurs de la comunicarea 
în scris, a necesarului de echipament până la punerea la 
dispoziție a acestuia de către beneficiar nu se va lua în 
calcul la estimarea timpului de răspuns impus de contract . 
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5 Servicii incluse Furnizorul trebuie sa includa in cadrul ofertei sale toate 
costurile aferente procesului de mentenanta a sistemului de 
supraveghere video  , personal operare, personal 
intretinere si reparatii, personal de interfata cu beneficiarul. 

6. Confidentialitate Furnizorul va respecta confidentialitatea datelor la care are 
acces in conformitate cu Art. 20 Alin. 1 din Legea 677 / 
2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date. 

   

Observatii: 

1. Indeplinirea tuturor cerintelor mentionate in tabelul de mai sus este obligatorie. 
2. Neindeplinirea oricarei din aceste cerinte atrage dupa sine descalificarea ofertei. 
 
 

 

 

 Șef serviciu,       Întocmit, 

 

 Anca Grigore           Ovidiu Dinescu   
            


