
  
 

 
 

 

 

Caiet de sarcini 

 

Lot unic- Servicii de proiectare sistem de securitate fizica-Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ;cod CPV 79930000-2 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire, el 

constituind ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia prin propunerea tehnică şi 

cea financiară, corespunzătoare cu necesităţile Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei. 

Acest caiet de sarcini conţine în mod obligatoriu, specificaţii tehnice şi indicaţii privind 

regulile debază ce trebuiesc respectate, astfel încât potenţialii furnizori ai soluţiei să elaboreze 

propunerea tehnică.  

Cerinţele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate minimale şi obligatorii. 

În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. 

Oferta de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage 

respingerea ofertei ca neconformă. 

Spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei, sunt situate in corpul A ale imobilului din Municipiul Iaşi, Bdul.Carol 

I, nr.11A, Corp A, judeţul Iaşi. 

Imobilul situat în intravilanul Municipiului Iași are o suprafaţa construită la sol de 

5891mp şi suprafaţa totală construită desfăşurată de 18.204 mp şi teren aferent de 9.636 mp, este 

deținut de către Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

 

1. Generalităţi 

Instalaţiile vor fi concepute şi dimensionate în conformitate şi în spiritul cel puţin al 

următoarelor reglementări: 

 Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice şi a documentelor prevăzute la art.69 din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi 

serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia 

mediului; 



  
 

 
 

 Hotărârea nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 

amenajeri care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Normativul 118/2-02 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a 

incendiilor şi a sistemelor contra efracţiei din clădiri; 

 Normativul de siguranţă şi foc a construcţiilor, P 118/1999; 

 Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru completarea Legii nr 10 din 18 ianuarie 1995 

privind calitatea în construcţii; 

 Noua Directivă CEM 2004/108/EC care înlocuieşte Directiva 89/336/EC publicată în 

1989 şi Ghidul de aplicare din 1997. 

 Instrucţiunea nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea 

fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor; 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 

tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice. 

 Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

 

2. Descrierea soluţiilor tehnico-operative 

Proiectantul va avea în vedere cerinţe minimale solicitate în caietul de sarcini la 

elaborarea proiectului tehnic. Proiectul tehnic va respecta cerinţele de calitate şi va fi avizat în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 10 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. De asemenea, proiectul tehnic va respecta măsurile de securitate impuse 

prin Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică existent. 

La elaborarea documentaţiei proiectantul va avea în vedere prevederile Legii 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, imobilul fiind înscris pe lista 

monumentelor istorice aprobat prin Ordin MC nr. 2828/2015 poziția 923 cod IS-II-m-

03783. Documentatia tehnica va fi intocmita sub indrumarea unui specialist atestat 

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale pentru domeniul 5 – inginerie instalatii, 

specializarea D – sef proiect specialitate. 

Proiectantul va întocmi documentaţia tehnică în conformitate cu măsurile de securitate 

prevăzute în Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică. 

Beneficiarul va pune la dispoziţia proiectantului planşele de arhitectură actuale ale clădirii 

astfel încât acesta să poată întocmi documentaţia tehnică în conformitate cu solicitările caietului 

de sarcini. 

Cerinţele minimale ale achizitorului nu sunt exhaustive, proiectantul va fi direct 

răspunzător de modul de întocmire a proiectului tehnic, de conţinutul acestuia şi de respectarea 

prevederilor legislaţiei, standardelor şi normativelor tehnice în vigoare, cu incidenţă la întocmirea 

acestuia. 

 



  
 

 
 

 II. Documentaţia tehnică ce va fi întocmită de către proiectant va face referire la 

următorul Sistem de securitate ce va fi compus din:  

II.1 Subsistem de detecție și alarmare la efracţie 

II.2 Subsistem de control al accesului  

II.3 Subsistem de supraveghere video  

II.1 Subsistemul de detecție și alarmare la efracţie 

Subsistemul de alarmare la efracţie va prevedea asigurarea sesizării stărilor de pericol 

asupra persoanelor şi de efracţie la clădirea evaluată: 

‐ perimetrul ocupat de către Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei în corp A, situat in B-dul Carol I, nr 11A, Iasi 

- La toate căile exterioare de acces în obiectiv (inclusiv de pe acoperiș sau în subsol), se 

vor instala componente electronice, care să semnalizeze starea de efracție (contacte magnetice, 

detectori de mișcare de tip PIR, etc); 

- La toate căile interioare de acces în spațiile în care se găsesc bunuri cu valoare 

importantă: birouri decanat, birouri didactice, secretariat, casierie, arhivă, bibliotecă, laboratoare 

didactice și de cercetare, amfiteatre, săli de curs și seminar, camere IT, birou administrator, spații 

administrative, căile de acces spre acoperiș și subsol, se vor instala componente electronice, care 

să semnalizeze starea de efracție (contacte magnetice, detectori de mișscare de tip PIR, etc.), și 

vor fi instalați conform specificațiilor tehnice ale producătorilor; 

- La căile interioare de acces, care comunică cu spațiile Universității Alexandru Ioan 

Cuza Iași, vor fi instalați detectori de mișcare tip PIR, care vor fi armați pe timpul nopții; 

- Pentru sesizarea stării de pericol asupra persoanelor, în spațiul declarat zona de 

tranzacționare (cu echipament POS instalat), se va instala cel puțin un buton de panică fix (cu 

reținere) și o pedală de panică; pentru detecția stării de efracție, căile de acces și suprafețele 

vitrate ale spațiilor respective, vor fi asigurate prin instalarea de contacte magnetice și detectori 

de tip PR+MW (cu funcționare dublă tehnologie); 

- La obiectiv se va instala o sirenă de exterior, autoalimentată (cu flash luminos și 

acustică), situată în exteriorul clădirii, care va fi poziționată la o înălțime minim necesară 

prevenirii distrugerii, cu vizibilitate din strada principală, permanent în stare de funcționare; 

- Deoarece clădirea face parte din categoria monumentelor istorice de patrimoniu (Legea 

nr. 422/2001), în spațiile în care sunt impuse interdicții parțiale cu privire la cablarea 

subsistemului de alarmare la efracție, respectiv găurirea pereților sau alte operațiuni mecanice, se 

vor utiliza componente electronice cu funcționare wireless, certificate de autorități europene sau 

naționale în domeniu (SR EN 50130). 

Infrastructura de interconectare a elementelor subsistemului (detectoare, contacte 

magnetice, tastaturi) se va realiza cu cabluri dedicate, de tip alarmare efractie, combus, montate 

pe trasee comune cu alte instalatii de curenti slabi in canale de cabluri. 

Se va asigura conectarea centralei de efracţie la linia telefonica şi/sau GPRS, si 

programarea numerelelor de telefon si modul de transmitere a alarmelor in format contact ID. 

Comunicatorul centralei de efractie va comunica dispeceratului de paza si interventie informatii 

despre orice  situatie aparuta in sistem,  pentru ca timpul de actiune sa fie cat mai scurt si mai 

precis privind locul si modul de interventie. Se va avea in vedere monitorizarea alarmelor si 

starilor de armat/dezarmat a subsistemului de detectie si alarmare la efractie. 



  
 

 
 

Ca  echipament de transmitere a alarmelor se va folosi un comunicator GPRS conectat 

la centrala de detectie si alarmare efractie. 

Centrala va fi prevăzută cu acumulatori care să permită funcţionarea în cazul 

intreruperii alimentarii electrice, în stare de veghe timp de 24 ore şi încă 1/2 oră în stare de 

alarmă. 

Acelaşi criteriu trebuie să-l îndeplinească şi sursele modulelor suplimentare din sistem. 

Sistemul va permite partiţionarea pe arii de armare/dezarmare. 

Semnalizarea apariţiei unui eveniment se face atât optic cât şi acustic pentru zona 

supravegheată. 

Dezactivarea sistemului se va face prin introducerea codului la tastaturile montate la 

uşile de acces. 

Pentru alarmare vor fi prevăzute unităţi opto-acustice de interior şi de exterior. În caz 

de atac asupra sistemului tehnic de protecţie (tăierea cablului de conexiune, atac asupra 

detectorilor specializaţi pentru funcţiile de detecţie propuse sau a altor componente ale 

sistemului), va fi declanşat semnalul specific de alarmă. 

Protecţia zonei se va realiza prin supravegherea spaţiilor cu ajutorul detectoarelor de 

mişcare . 

Centrala de semnalizare efracţie va fi de tip convenţional, cu o structură care să 

permită identificarea fiecărui detector, tastaturi, extensii, surse etc. 

Pentru limitarea accesului la informaţiile privind starea şi funcţiile sistemului de 

securitate tastaturile de operare vor funţiona astfel încât accesul la informaţiile privind starea şi la 

funcţiile de operare să se facă pe baza unor coduri de operare, ierarhizate pe mai multe niveluri 

de acces. 

Toate elementele de detectie sunt prevazute cu contact  de autoprotectie (tamper). 

Suma acestor contacte realizeaza protectia antisabotaj. Alarma de sabotaj se va declansa 

instantaneu in caz de tentativa de sabotaj indiferent de starea centralei (armat/dezarmat). 

Contactele de autoprotectie sunt reprezentative pentru protejarea echipamentelor care 

compun subsistemul de detectie si alarmare la efractiei si au rolul de a preveni dezactivarea lor. 

Tentativele de pătrundere vor fi semnalizate prin intermediul unor sirene amplasate în 

vecinătatea spaţiilor protejate. 

Starea subsistemului precum si alarmele sau defectele vor putea fi identificate 

(localizate) prin intermediul unor mesaje explicite la nivelul tastaturilor. Prin intermediul acestor 

semnalizari care asigură informarea şi sprijinirea operatorilor în vederea coordonarii activitatilor 

de solutionare a evenimentelor, precum şi o serie de masuri automate (de exemplu semnalizari la 

distanta, la factorii responsabili, actiuni automate etc.) şi arhivarea tuturor evenimentelor şi 

manevrelor de operare efectuate. 

 

 II.2 Subsistemul de control al accesului va efectua restricţionarea şi filtrarea 

accesului persoanelor neautorizate la spaţiile de siguranţă, căile exterioare de acces şi intrările în 

obiectiv, accesul în zonele monitorizate efectuându-se pe baza cartelelor de acces. 

Subsistemul va fi gestionat de softul de control acces, care va permite controlul şi 

vizualizarea evenimentelor provenite de la controlere locale. 

Accesul în clădirea obiectivului se va face prin uşa de acces principala. 



  
 

 
 

Pentru personalul propriu se va monta un cititor de carduri tip „proximitate” (cititor 

pentru cartela de acces). 

Controlul accesului va satisface următoarele cerinţe: 

 schimbarea automată a regimurilor de funcţionare şi a drepturilor de acces ale 

fiecărei cartele de proximitate, în corelaţie cu intervalele de timp şi punctele de 

acces anterior programate; 

 memorarea fiecărei treceri prin punctele de acces şi a altor semnalizări tehnice 

şi operative; semnalizările vor fi arhivate într-o bază de date din care se pot 

obţine rapoarte ordonate după diferite criterii de selecţie; 

 programerea drepturilor de acces pentru toate identificatoarele, individual sau 

în grup, suspendarea unei cartele sau blocarea ei; 

 toate dispozitivele de control al accesului vor permite administrarea centralizată 

a drepturilor de acces şi evidenţa intrărilor/ieşirilor 

 în cazul întreruperii comunicaţiei, dispozitivele de control vor funcţiona 

independent, în regim de „stand-alone”, fară a afecta circulaţia personalului 

autorizat; 

 administrarea drepturilor de acces se va face de la o staţie de lucru locală 

 Configurarea tuturor dispozitivelor de control al accesului să se realizeze 

centralizat de la staţia de lucru. 

 Să se poată edita rapoarte detaliate, prin sortarea după diferite criterii a bazelor 

de date privind cartelele şi activitatea lor zilnică 

 

 II.3 Subsistemul de supraveghere video 

 Subsistemul de supraveghere video, are urmatoarele funcțiuni: 

 preluarea imaginilor, prin intermediul camerelor video din zonele de interes ale 

obiectivului; 

 redarea imaginilor video pe monitoarele de supraveghere; 

 comprimarea datelor și stocarea acestora în scopul vizualizării lor ulterioare; 

 

 Subsistemul de supraveghere video este format din urmatoarele părți: 

1) echipamente care preiau imagini – camerele video color; 

2) echipamentul care gestionează, înregistrează și arhivează imaginile preluate – unități 

DVR, cu posibilitate de programare de stergere automata a informatiilor mai vechi de 

30 de zile; 

3) unitate de vizualizare a imaginilor preluate de camerele video – unitate PC + 

monitoare; 

4) echipamente de alimentare a camerelor video – surse de alimentare și echipamente 

UPS; 

5) infrastructura de protecție și de interconectare a echipamentelor componente ale 

instalației – dulapuri rack, cabluri de tip UTP/FTP; 

6) Software-ul de management al sistemului; 

 



  
 

 
 

Infrastructura de interconectare a echipamentelor componente ale instalatiei este 

realizata pe suport de cablu UTP/FTP – intre dulapurile rack si intre dulapurile rack si camerele 

video. La interior, traseele de cupru sunt pozate pe elementele de constructie, jgheaburi PVC 

pentru protectie mecanica. 

Software-ul de management al sistemului  realizeaza, pe de o parte, inregistrarea si 

compresia datelor furnizate de camerele video si pe de alta parte gestioneaza afisarea imaginilor 

live pe monitoarele de supraveghere, functie de parametrii si optiunile setate de beneficiar. 

Unitatile HDD din cadrul DVR-urilor, asigura o capacitate de stocare a informatiilor 

pentru o perioada de minim 20 de zile. 

Subsistemul va permite supravegherea video timp de 24 de ore pe zi, 365/366 zile pe 

an a spațiilor de siguranţă interioare şi a punctelor de interes, a perimetrului, a căilor exterioare 

de acces şi a intrărilor în obiectiv. 

In funcţie de zona de interes, vor fi montate atât camere fixe de interior, cât şi de 

exterior, statia de vizualizare fiind instalată în camera Portarului. 

Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de înregistratoare video digitale, 

instalate în diverse locuri ale obiectivului, pe care se vor face înregistrarea şi stocarea în format 

digital a imaginilor primite de la camerele fixe, cu detectie de mişcare şi iluminatoare IR pentru 

vizualizare pe timp de noapte, montate în teren. 

Tipul, caracteristicile şi numărul necesar al echipamentelor necesare pentru 

supravegherea video se vor stabili astfel încât să fie satisfăcute următoarele cerinţe: 

 zonele ușilor exterioare ale corpului de clădire evaluat (de interior și de exterior – cu 

IR); 

 zonele pereților pe exterior a clădirii evaluate, parter (de exterior – cu IR); 

 zona ușilor de acces care corespund direct în spațiile U.A.I.C. Iași (de interior – cu 

IR); 

 zona de “Sălii Pașilor Pierduți” (de interior – cu IR); 

 zona holurilor corpului de clădire evaluat și a căilor de acces interioare pentru 

următoarele spații: secretariat, bibliotecă centrală, Aula “Gheorghe Asachi”, birouri 

decan/prodecani, birouri didactice, arhive, laboratoare didactice și de cercetare, 

amfiteatre / săli de curs și seminar, camera IT, spații administrative și alte incinte cu 

bunuri de valoare  (de interior – cu IR); 

 zona spațiului de lucru cu publicul și de tranzacționare prin POS din secretariatul 

unității de învățământ – et. 1, biroul III 31 (de interior – cu IR); 

 zona dulapului rack în care sunt instalate DVR-urile (de interior – cu IR); 

 zona aleelor către căile exterioare de acces în clădire (de exterior – cu IR). 

Se va asigura stocarea imaginilor pe o perioadă de minim 20 de zile. Imaginile 

înregistrate trebuie sa aibă calitatea necesară pentru recunoaşterea persoanelor care acced în 

spaţiile respective. 

 

Atentie: Materialele ce se vor cota în proiect vor fi de la furnizori autorizaţi pentru 

comercializare şi vor fi însoţite de certificat(e) / declaraţii de conformitate, fişe tehnice (prospecte 

producător), eventual fişe de garanţie şi condiţiile de exploatare şi utilizare. 

 



  
 

 
 

Oferta tehnico-economica va contine inclusiv pretul ofertat pentru intocmirea 

documentatiei in conformitate cu prezentul caiet de sarcini. 

 

Ofertantul declarat castigator, va prezenta: 

- oferta tehnico-economica 

- licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Române (în 

temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003), pentru desfasurarea 

activitatilor de proiectare, instalare, modificare si întretinere a sistemelor de 

securitate (copie conform cu originalul) 

- Certificat absolvire pentru ocupatia proiectant sisteme de securitate (copie 

conform cu originalul) 

- Certificat atestare pentru specialist domeniul 5 – inginerie instalatii, specializarea 

D – sef proiect specialitate eliberat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale 

(copie conform cu originalul) 

 

Termen de livrare: 30 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 

 

Administrator Sef Facultate 

Dr Ing Gina Corban 


