
 
 

CAIET DE SARCINI 
Servicii de revizie şi mentenanţă pentru sistemul de semnalizare incendiu, sistemul de 
supraveghere video şi sistemul de alarmare la efracţie aferent imobilelor EN, ETH şi 

TEX6 precum şi sistemul de acces cu bariere în parcarea imobilelor EN şi ETH 
(CPV:50116100-2;50610000-4;34928120-5;32333200-8) 

 
1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Servicii de revizie şi mentenanţă pentru sistemul de 

semnalizare incendiu, sistemul de supraveghere video şi sistemul de alarmare împotriva 
efracţie aferent imobilelor EN, ETH şi TEX6 precum şi sistemul de acces cu bariere în 

parcarea imobilelor EN şi ETH (CPV:50116100-2;50610000-4;34928120-5;32333200-8) 
Facem precizarea că Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are 

încheiat, până pe data de 31.08.2018, un contract de servicii de monitorizare a sistemelor 
de alarmare împotriva efracţiei şi intervenţie cu o societate specializată de pază. 
 
Tabel 1(centralizator servicii de revizie şi mentenanţă pe perioada de 12 luni la sistemele 
de incendiu, alarmare la efracţie, supraveghere video şi acces cu bariere în parcare) 
 
Nr.crt. Denumire serviciu U.M. Cantitate Preţ unitar, 

fără TVA 
(lei) 

Valoare fără 
TVA 
(lei) 

1. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de semnalizare incendiu ETH 

Buc. 1   

2. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de semnalizare incendiu EN 

Buc. 1   

3. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de semnalizare incendiu TEX6 

Buc. 1   

4. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de alarmare împotriva efracţie 
imobil ETH 

Buc. 1   

5. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de alarmare împotriva efracţie 
imobil EN 

Buc. 1   

6. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de alarmare împotriva efracţie 
imobil TEX6 

Buc. 1   

Autoritatea 
contractantă: 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI Semnătura: 

Emis de: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Data:  
Aprobat de: Rector-prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval  
Data:  
Avizat de: Director general administrativ-dr.ec.jr.Petru Condrea  
Data:  
Avizat de: Decan IEEIA-prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu   
Data:  
Întocmit Administrator şef – ing. Camelia Nistor  
Data:  
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7. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de supraveghere video color EN, 
ETH 

Buc. 1   

8. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de supraveghere video color 
Tex6 

Buc. 1   

9. Servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemul de acces cu bariere auto parcare 
imobile ETH+EN 

Buc. 1   

Total manoperă/trimestru, fără TVA:  
Total manoperă/an, fără TVA:  
 

 
2. SCOPUL ACHIZIŢIEI: 
 - asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor, a obiectivelor şi protecţiei persoanelor, având în vedere 
lipsa pazei în imobilele TEX 6 şi EN prin asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare de 
funcţionare a sistemelor de supraveghere video şi alarmare împotriva efracţiei existente în 
imobilele Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu respectarea 
prevederilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 50 litera e) din Legea 333/2003 
- satisfacerea cerinţei de „securitate la incendiu” prin întreţinerea şi menţinerea în stare de 
funcţionare a sistemelor de semnalizare a incendiului din imobilele facultăţii, la parametrii de 
performanţă pentru care au fost proiectatre, cu scopul detectării incendiilor în fază iniţială, 
semnalizare şi alarmare şi limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului cu respectarea 
prevederilor art.5 lit.i), art.41 lit.e), art.50 lit.f) şi ale art.107 lit.d) din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007  
- asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor din parcările facultăţii precum şi asigurarea  spaţiilor de 
parcare ale angajaţilor facultăţii prin asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare de funcţionare a 
sistemelor de acces în parcarea imobilelor de ETH şi EN cu bariere auto. 
 
3. DATE GENERALE: 

Sistemul de semnalizare incendiu, sistemul de supraveghere video şi sistemul de 
alarmare la efracţie aferent imobilelor EN, ETH şi TEX6 precum şi sistemul de acces cu 
bariere în parcarea imobilelor EN şi ETH au în componenţă următoarele: 
 
Nr.crt. Imobil Denumire Cantitate 
1. ETH SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 

1. Centrala incendiu tip TRIDENT Junior V4-2, GLOBAL FIRE : 
Centrala de detecţie incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, 
display cu LED-uri pentru 8 zone, protocol tip Apollo XP95, Wizmart, 
display LCD 4x40 caractere, software în limba română, 2000 de evenimente 
în memorie , varianta economică, se programează direct sau prin PC, include 
sursa 2A- 1 buc. 
2. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, GLOBAL FIRE : 
 Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED de 
monitorizare stare locală, ISO 9001, EN 54, CE  - 81 buc. 
3. Izolator de buclă tip GFE-AD-ISO : 
Izolator de buclă în cutie cu capac - 6 buc. 
4. Buton incendiu tip MCPA-KAC, GLOBAL FIRE: 
 Buton de culoare roşie pentru montare pe suprafată, adresabil,  cu cutie de 
montare, cu prioritate de semnalizare în cazul declanşării alarmelor- 16 buc. 
5. Sirenă incendiu de interior tip VIPER-A, GLOBAL FIRE: 

1 buc. 
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 Sirenă incendiu de interior cu 4 tonuri programabile, 85/92Db  - 6 buc. 
6. Sirenă externă tip ECHO-24, DSC- CANADA: 
Sirenă externă autoprotejată, DC 24 V          - 1 buc. 
7. Acumulator 12V/7Ah, DSC- CANADA - 1 buc. 
8. Acumulator 12V/17Ah, DSC-CANADA -2 buc. 
9.  Cablu incendiu MYYM 4x1 : 1500 ml. 
10.  Pat de cablu 25x25:   500 ml. 
11.  Pat de cablu 40x40:   300 ml. 
Anul punerii în funcţiune: 2007 

2. EN SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 
1. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, GLOBAL FIRE : 
 Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED de 
monitorizare stare locală, ISO 9001, EN 54, CE -78 buc. 
3. Izolator de buclă tip GFE-AD-ISO : 
Izolator de buclă în cutie cu capac - 5 buc. 
4. Buton incendiu tip MCPA-KAC, GLOBAL FIRE: 
 Buton de culoare roşie pentru montare pe suprafaţă, adresabil,  cu cutie de 
montare, cu prioritate de semnalizare în cazul declanşării alarmelor- 8 buc. 
5. Sirenă incendiu de interior tip VIPER-A, GLOBAL FIRE: 
 Sirenă incendiu de interior cu 4 tonuri programabile, 85/92Db  - 4 buc. 
6. Sirenă externă tip ECHO-24, DSC- CANADA: 
Sirenă externă autoprotejată, DC 24 V  - 1 buc. 
7.  Cablu incendiu MYYM 4x1 : 1200 ml. 
8.   Pat de cablu 25x25:   300 ml. 
9.   Pat de cablu 40x40:   210 ml. 
Anul punerii în funcţiune: 2007 

1 buc. 

3. TEX 6  SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 
1.Centrală de detecţie incendiu, adresabilă, 1 buclă, expandabilă la 2 bucle, 
125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol Apollo 
XP95 sau Wizmart selectabil din meniu, display LCD 4x40 caractere, 2000 
de evenimente în memorie, varaianta economică, se programează direct sau 
prin PC, include sursă 2A – 1 buc. 
2.Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED 
de monitorizare stare locală, ISO 9001, EN54, CE – 36 buc. 
3. Detector analogic adresabil de fum, creştere de temperatură şi alarmă la 
temperatură fixă, LED de monitorizare stare local, ISO 9001, EN 54, CE – 2 
buc. 
4. Buton de culoare roşie pentru montare pe suprafaţă, adresabil, cu cutie 
de montare, cu prioritate de semnalizare în cazul declanşării alarmelor – 4 
buc. 
5. Sirenă adresabilă roşie, conţine soclu, montare aparentă, tonuri 
programabile, consum redus – 4 buc. 
6.Sirenă de exterior cu flash roşie, autoprotejată, autoalimentată – 1 buc. 
7.Acumulator PILOT 18 AH/12V – 2 buc. 
8. Acumulator PILOT 2.4 AH/12V – 1 buc. 
Anul punerii în funcţiune: 2014 

1 buc 

4. ETH SISTEM ALARMARE LA EFRACŢIE compus din: 
1.  Centrală de alarmare  tip PC 1864, DSC- CANADA : 
Centrală de alarmare 8 zone pe placă extensibilă la 64 zone (utilizând 7 
module PC5108), 8 partiţii, memorie pt. 500 evenimente, 4 ieşiri 
programabile, extensibil la 16 (utilizând 1 modul PC5208 şi un modul 
PC5204), comunicator telefonic digital pt. dispecerizare, sursă în comutaţie 
AC/DC, alimentare 16V AC/40 VA - 1 buc. 
2. Tastatură LCD 5501, DSC- CANADA : 
Tastatură LCD cu iconuri - 1 buc. 

1 buc 
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3. Modul extensie 8 zone tip PC5108: 
Modul extensie 8 zone intrare/ieşireNC/EOL/DEOL pt. PC50x0 - 7 buc. 
4. Detector de mişcare tip LC-100PI, DSC- CANADA: 
Detector de mişcare PIR, deschidere 15m la 90°, imunitate PET (reglabil între 
15-25kg), reglaj sensibilitate, compensare termică, imunitate RFI/EMI, 
contact de alarmă tip A, tamper: - 70 buc. 
5. Buton de panică PB-10SMB, DSC- CANADA 
Buton de panică cu reţinere, deblocare cu cheie - 1buc. 
6. Contact magnetic FM106, DSC-CANADA - 5 buc. 
7. Sirenă de exterior ECHO-DSC, BENTEL 
 Sirenă de exterior autoprotejată şi autoalimentată - 1 buc. 
 8. Sirenă de interior S 1209, STIM BENTEL: 
 Sirenă de interior 20W - 5 buc. 
9.  Acumulator 7 Ah, DSC-CANADA: 5 buc. 
10.  Cablu security 10fire : 1500 ml. 
11.  Cablu  MYYM 4X1 : 150 ml. 
12.  Pat de cablu 25x25:   900 ml. 
13.  Pat de cablu 40x40:   300 ml. 
14.  Pat de cablu 100x60:  20 ml. 
Anul punerii în funcţiune: 2007 

5. EN SISTEM ALARMARE LA EFRACTIE: 
1.  Centrală de alarmare  tip PC 1864, DSC- CANADA : 
Centrală de alarmare  8  zone pe placă extensibilă la 64 zone (utilizând 7 
module PC5108), 8 partiţii, memorie pt. 500 evenimente, 4 ieşiri 
programabile, extensibil la 16 (utilizând 1 modul PC5208 şi un modul 
PC5204), comunicator telefonic digital pt. dispecerizare, sursă în comutaţie 
AC/DC, alimentare 16V AC/40 VA - 1 buc. 
2. Tastatura LCD 5501 : 
Tastatura LCD cu iconuri - 1 buc. 
3. Modul extensie 8 zone tip PC5108: 
Modul extensie 8 zone intrare/ieşireNC/EOL/DEOL pt. PC50x0 - 7 buc. 
4. Detector de mişcare tip LC-100PI, DSC- CANADA: 
Detector de mişcare PIR, deschidere 15m la 90°, imunitate PET (reglabil între 
15-25kg), reglaj sensibilitate, compensare termică, imunitate RFI/EMI, 
contact de alarmă tip A, tamper:   - 30 buc. 
5. Buton de panică PB-10SMB, DSC- CANADA 
Buton de panică cu reţinere, deblocare cu cheie - 1buc. 
6. Contact magnetic FM106, DSC-CANADA  - 11 buc. 
7. Sirenă de exterior ECHO-DSC, BENTEL 
 Sirenă de exterior autoprotejată şi autoalimentată - 1 buc. 
8. Sirenă de interior S 1209, STIM BENTEL: 
 Sirenă de interior 20W - 4 buc. 
9.  Acumulator 7 Ah, DSC-CANADA: 5 buc. 
10.  Cablu security 10fire : 1200 ml. 
11.  Cablu  MYYM 4X1 : 150 ml. 
12.  Pat de cablu 25x25:   600 ml. 
13.  Pat de cablu 40x40:   150 ml. 
14.  Pat de cablu 100x60:   20 ml. 
Anul punerii în funcţiune: 2007 

1 buc. 

6. TEX6 SISTEM ALARMARE LA EFRACTIE compus din: 
1.Centrală alarmă  8 zone pe palcă, extensibilă la 32 zone, 4 partiţii, 2 
ieşiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon+1 backup, 
memorie pentru 500 evenimente – 1 buc. 
2. Extensie 8 zone – 1 buc. 
3.Tastatură LCD cu iconuri – 3 buc. 

1 buc. 
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4.Contact magnetic – 1 buc. 
5. Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 25 kg) ; Analiza 
QLIT (quad linear imaging tehnology sensibilitate reglabilă ; Lăţime 
impuls reglabilă ; Detecţie 15m, 90 grade ; ieşire NC (normal închis) ; 
Imunitate la lumină vizibilă ; compensare cu temperatura ;Design modern, 
elegant – 11 buc. 
6.Buton de panică cu reţinere, metal, NO/NC selectabil – 1 buc. 
7.Sirenă de interior în carcasă de plastic pătrată, 20W – 2 buc. 
8.Sirenă de exterior autoalimentată cu flash; Carcasă dublă policarbonat + 
metal Autoprotecţie contra tăierii firelor şi a sabotajului; Timp de alarmare 
programabil (3 sau 10 minute); Sunet sirenă programabil (sabotaj sunet 
diferit); Activare pozitivă sau negativă – 1 buc. 
9.Transformator 40VA – 1 buc 
10. Acumulator PILOT, 12 AH/12V – 1 buc. 
11.Acumulator PILOT 2.4 AH/12V – 1 buc. 
12.Yală electromagnetică – 2 buc. 
13. Seka SMS – 1 buc. 
Anul punerii în funcţiune: 2014 
 

7. EN,ETH SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO COLOR compus 
din: 
1. Înregistrator video digital tip DVR1604GBE : 
DVR stand alone, compresie H.264, 16 intrări video, 16 intrări audio, 400 fps 
(real-time) la vizualizare, 400fps (real-time) la înregistrare, rezoluţie 
vizualizare D1 (704x576), rezoluţie înregistrare D1 (704x576), înregistrare la 
detecţie mişcare, după orar, continuu sau intrări alarmă, 16 intrări alarmă, 6 
ieşiri alarmă (releu), LAN, webserver, soft client, USB, RS232,  RS485 
pentru comandă speed domuri, suportă 8 hard disk-uri (sau 1DVD-RW şi 6 
hard disk-uri), 2 ieşiri videocomplex,1 ieşire VGA, operare triplex, 
telecomandă, controlul meniurilor cu mouse USB, controlul speed domurilor 
cu mouse (3D intelligent location) - 1 buc. 
2. HDD 160 -1 buc. 
3. Cameră Day/Night tip KM-45SCDN : 
Cameră fără lentilă, Zi/Noapte,1/3 SONY SUPER HAD CCD , 420 linii TV, 
0.5 /0.05 Lux/F1.2 ,  VD/DC drive, BLC, AGC, AES, AWB, DC 12V                
- 10 buc. 
4. Lentilă LVA3x8 :  
Lentilă autoiris varifocal 3.5-8 mm - 2 buc. 
5. Lentilă LVA6x60 :  
Lentilă autoiris varifocal 6-60 mm  - 8 buc. 
6. Alimentator cameră video tip  KM-PS02 : 
Sursă în comutaţie 12V/1A-10 buc. 
7.  Cablu coaxial tip TCC2YY - 1000 ml. 
8.  Cablu 2x0.7 – 500 ml. 
9.  Conectica TVCI – 2 buc. 
Anul punerii în funcţiune: 2007 

1 buc. 

8. Tex6 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO COLOR compus 
din: 
1.DVR stand alone, compresie H.264, 4 intrări video, 100fps (real-time) la 
înregistrare D1, playback simultan 4 canale  100 fps (real-time) la D1, 
rezoluţie vizualizare D1 (704 x 576), rezoluţii înregistrare D1 (704x576), 
înregistrare la detecţie mişcare, după orar, continuu, smart search, LAN, 
webserver, soft client, USB, suportă 1 hard disk SATA II şi III, 1 ieşire 
videocomplex, 1 ieşire VGA, support dual streams permite vizualizarea de pe 
telefonul mobil 3G smatphone, tabletă (iPhone, android, Win mobile, 

1 buc. 
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Symbian, Blackberry) operare pentaplex, telecomandă, controlul meniurilor 
cu mouse USB, dimensiuni mini 1U (205x205x40 mm) – 1 buc. 
2. HDD 1 TB – 1 buc. 
3.Dome color de interior, 1/3 Sony EXview HAD CCD II, High-Sensivity, 
Sony Effio-E (673BK), 650TVL color/700TVL alb negru, 0 Lux, lentilă 3.6 
mm, Day/Night, BLC, AGC, AES, iluminator infraroşu 24 LED-uri, DC 12V, 
<120mA, <450mA – 2 buc. 
4. Cameră fără lentilă, 1/3 Sony EXview HAD CCD II, High-sensitivity, 
Sony Effio-E (673BK), 650TVL color/700TVL alb negru, Day/Night cu filtru 
IR autoretractabil, WDR (Wide Dynamic Range), Motion detection, 2D noise 
reduction, 0.01 lux, Day/Night, BLC, AGC, AES, DC 12V, < 140mA – 2 
buc. 
5. Lentilă varifocală 6x15 mm 1/3˝ - 2 buc. 
6. Carcasă de exterior cu heater şi blower + support carcasă – 2 buc. 
7. Sursă de alimentare cu cutie, backup, 5A, echipată cu acumulator 
12V/7Ah – 2 buc. 

9. ETH,EN SISTEM DE ACCES CU BARIERE AUTO PENTRU 
PARCARE IMOBILE EN + ETH (echipament BENINCA), 
compus din: 
1.   Barieră electromecanică- 2 buc. 
2.   Braţ barieră din aluminiu 4,2 m- 2 buc. 
3.   Set fotocelule, montaj aplicat- 2 buc. 
4.   Lampă semnalizare- 2 buc. 
5.   Receptor CH20HR, 20 canale, ieşiri releu- 2 buc. 
6.   Sursă de alimentare- 2 buc. 
7.   Cablu CZZ 3x1.5- 100 ml. 
8.   Ţeavă metalică- 20 ml. 
9.   Stâlp metalic vopsit h 1m- 12 buc. 
10. Monitor 17”-1 buc. 
11. HDD 160 GB-1 buc. 
12. Cameră fără lentilă zi-noapte, 1/3 SONY SUPER HAD CCD- 2 buc. 
13. Lentilă autoiris varifocal 3-15 mm- 2 buc. 
14. Carcasă termostatată cu suport- 2 buc. 
15. Alimentator cameră video- 2 buc. 
16. Sursă UPS 1400 VA- 1 buc. 
17. Cablu coaxial -200 ml. 
18. Cablu MZZM 3x 0.75 mm-200 ml. 
19. Conectică TVCI- 2 buc. 
20. Telecomenzi radio UMB100H-T- 44 buc. 
Anul punerii în funcţiune: 2008 

1 buc. 

 
4. CONDIŢII OBLIGATORII IMPUSE PENTRU OFERTANŢI: 
 
Ofertantul (persoană fizică sau juridică) trebuie să facă dovada că este atestat: 

- să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare 
şi alamare în caz de incendiu şi împotriva efracţiei, conform legislaţiei în vigoare şi anume, să 
respecte prevederile art.140 alin (1) şi (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, 
aprobate prin Ordinul nr.163/2007. Ofertantul va trebui să facă dovada că deţine atestatul emis de 
ISU în acest sens, conform legii. 
 - să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de supraveghere 
video şi alamare împotriva efracţiei, conform legislaţiei în vigoare şi anume, să respecte 
prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4) precum şi ale art.32 alin (1), (2), (3) din Legea 
333/2003.Ofertantul va trebui să facă dovada că:  
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-persoana fizică sau juridică să deţină licenţă eliberată de Inspectoratul General al 
Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani; 

-conducătorii persoanelor juridice şi personalul tehnic al acestora sau persoanele 
fizice care desfăşoară activitate de modificare şi întreţinere a componentelor sau 
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei trebuie să fie avizate de către Inspectoratele de 
Poliţie Judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza 
cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul; 

-persoanele licenţiate sau autorizate într-unul din statele membre ale Uniunii 
Europene sau ale Statelor Economice Europene trebuie să prezinte notificarea înregistrată 
la Inspectoratul General al Poliţiei Române prin care aduce la cunoştinţă faptul că îşi va 
desfăşura activitatea pe teritoriul României. 

Lipsa atestatelor şi a licenţelor solicitate mai sus conduc la descalificarea ofertantului. 
 

Ofertantul va face dovada prezenţei locale, printr-un punct de lucru, pe teritoriul judeţului 
Iaşi. 

Ofertantul câştigător cu care se încheie contractul/prestatorul îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiile executate şi pentru procedurile de execuţie utilizate sau 
impuse de către producător. 

Pentru componentele utilizate, ofertantul câştigător cu care se încheie 
contractul/prestatorul va asigura verificarea şi certificarea acestora, iar pentru cele neutilizabile va 
sigura preluarea acestora; serviciile prestate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de 
execuţie şi de calitate ale producătorului echipamentuilui.  

Perioada de garanţie va fi cea acordată de producătorul respectivei componente/piese, dar 
nu mai puţin de 12 luni de la data înlocuirii şi se vor prezenta certificatele de calitate ale acestora. 
 
5.CANTITĂŢI DE SERVICII DE REVIZIE ŞI MENTENANŢĂ: 
 
A. SISTEMUL DE SEMNALIZARE INCENDIU: 
 
5.1. Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemului de detecţie şi avertizare 
incendiu, repararea şi configurarea/reconfigurarea acestuia. 

Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie şi mentenanţă a sistemelor de 
semnalizare incendiu în număr de 3 (trei) buc. aflate în gestiunea facultăţii de IEEIA, montate în 
imobilele EN, ETH şi TEX6 prezentate la punctul 3 din prezentul caiet de sarcini, în primele zile 
de la perfectarea contractului, parcurgând următoarele etape, obligatoriu în această ordine (nu se 
trece la etapa următoare fără efectuarea primei etape şi/sau a etapei anterioare): 
5.2 a. Verificarea funcţionării sistemelor de semnalizare incendiu, verificarea fiecărei 
centrale şi aducerea la starea de funcţionare normală. 
Se verifică starea de funcţionarea a celor trei centrale existente în cadrul facultăţii IEEIA, corecta 
afişare a semnalelor de pe panoul de comandă şi a semnalizării acustice.Pentru aceasta se va testa 
de pe fiecare linie un număr de detectoare şi butoane. 
Verificarea fiecărei centrale va cuprinde: 
-verificarea stării de integritate şi aspectul exterior al centralei pentru a observa eventualele 
defecţiuni 
-pregătirea centralei pentru o deconectare de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia 
-deconectarea alimentării primare şi a celei secundare a centralei 
-examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru depistarea eventualelor semne de 
supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecţiuni 
-verificarea stării sursei de alimentare, încluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor de 
acumulatori; dacă bateriile de acumulatori nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu 
alte baterii de acumulatori noi, pentru ambele centrale 
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-examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare şi remedierea legăturilor 
imperfecte 
-reconectarea alimentării şi repunerea centralei în modul normal de lucru 
-verificarea memoriei de evenimente a fiecărei centrale, citirea listingului de evenimente afişat 
-verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoşi ai 
afişajului şi a buzzeru-lui intern (prin apăsare) 
-verificarea trecerii şi funcţionării centralei pe sursa de rezervă, la scăderea şi pierderea tensiunii 
reţelei de alimentare principale. La restabilirea sursei de bază, centrala trebuie să se comute 
automat pe aceasta, asigurând şi încărcarea sursei de rezervă 
-preventiv se vor curăţa contactele surselor de rezervă (acumulatorii) 
-verificarea prizei de pământ a centralei 
Se vor efectua toate lucrările constatate ca necesare pentru aducerea centralelor de semnalizare 
incendiu la o stare normală de funcţionare. 
5.2.b.Verificarea componentelor sistemelor de semnalizare incendiu va cuprinde: 
-verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor şi împământărilor 
-verificarea integrităţii celor 3 bucle, expandabile la 4 bucle şi a configuraţiei acestora, tipul 
elementelor, ordinea de dispunere pe linii şi numărul acestora. 
-verificarea pe teren a marcajelor de identificare a liniilor şi elementelor dispuse pe linii şi 
refacerea acestora. 
-verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare element detector, iar în cazul în care unul 
sau mai multe detectoare sunt defecte sau au ajuns la pragul de prealarmă, se vor curăţa pentru 
aducerea lor la pragul normal 
-verificarea sensibilităţii detectoarelor 
-se vor înlocui detectorii şi butoanele constatate defecte 
-se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor şi butoanele schimbate 
-se vor acţiona mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu sau 
defect de pe fiecare linie, pentru a se observa corecta lor operare, afişare în cadrul centralei 
proprii. 
5.3. Readucerea sistemului de semnalizare incendiu la starea normală de 
funcţionare 
Se vor efectua toate lucrările, constate ca necesare, în vederea readucerii sistemelor de 
semnalizare incendiu la parametrii tehnici normali/nominali de funcţionare (funcţionarea 
optimă a celor 2 centrale cu liniile şi elementele acestora). 
Se vor realiza toate configurările şi/sau reconfigurările rezultate ca fiind necesare în urma 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii accidentale. 
Numai după efectuarea tuturor lucrărilor de service prevăzute la punctul 5.1 se va trece la 
efectuarea lucrărilor periodice de service şi mentenanţă. 
5.3. Lucrări periodice de service şi mentenanţă. 
5.3.1.Lucrări lunare de service şi mentenanţă la sistemele de semnalizare incendiu: 
-verificarea stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei 
-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la 
bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor 
-verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a centralelor de incendiu 
-verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de incendiu şi defect 
-verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoare şi butoane manuale 
-verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele 
-asigurarea degajării spaţiului în jurul detectoarelor şi butoanelor manuale 
-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică 
-verificarea funcţionării globale a semnalizării de defect 
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-verificarea funcţionării dispozitivelor exterioare de alarmare 
-verificarea tuturor liniilor cu programele de test. Se vor constata care sunt elementele de 
detecţie ce trebuie curăţate sau înlocuite şi se vor efectua operaţiile necesare 
-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile instalaţiei 
consemnate în registrul de defecţiuni, va analiza semnalizările centralelor şi va proceda 
imediat la remedierea lor. 
5.3.2.Lucrări trimestriale de service şi mentenaţă la sistemele de semnalizare 
incendiu: 
1. Întreţinerea preventivă a celor  2 centrale de semnalizare, detecţie şi avertizare 
incendiu, a tuturor detectoarelor şi butoanelor (curăţare de praf şi impurităţi, vizualizarea 
stării circuitelor şi contactelor); 
2. Testarea funcţionării tuturor detectoarelor şi butoanelor manuale de detecţie şi 
semnalizare incendiu: 
a) detectorii de fum se vor testa funcţional (activa) cu spray ESSER, respectiv Apollo 
„sau echivalent” pentru detectori de fum; 
b) detectorii de temperatură se vor testa funcţional (activa) cu suflantă de aer cald; 
c) butoanele se vor testa funcţional (activa) prin deschiderea cu cheia specială a uşiţei 
carcasei din aluminiu şi apoi apăsarea butonului de culoare neagră. 
Centralele de incendiu proprii trebuie să primească alarmele din timpul testelor, să le 
afişeze pe display şi să emită semnalul acustic corespunzător alarmei la incendiu. 
3.Înlocuirea detectoarelor şi declanşatoarelor (butoanelor) manuale constatate defecte; 
4. Verificarea funcţionării sirenelor; 
5.Verificarea integrităţii cablurilor de semnalizare; 
6.Efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la 
starea de funcţionare normală. 
Notă: Lucrările trimestriale de service şi mentenanţă la sistemul de detecţie şi avertizare 
incendiu includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările lunare de service şi mentenanţă. 
5.3.3. Intervenţiile/reparaţiile accidentale: 
În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la centralele de avertizare, defecte la 
elementele de detecţie situate în zonele critice, contractantul va fi anunţat telefonic. 
Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de 
ore de la notificarea lor. 
Pentru execuţia lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura personal 
calificat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare aplicabilă pentru efectuarea de astfel 
de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure derularea contractului. 
Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina 
contractantului; toate costurile aferente vot fi incluse în ofertă. 
 
B. SISTEMUL DE ALARMARE LA EFRACŢIE şi a SISTEMELOR DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO: 
 
5.4. Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemelor de alarmare la efracţie şi 
a sistemelor de supraveghere video, repararea şi configurarea/reconfigurarea acestuia. 

Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie şi mentenanţă a sistemelor de alarmare la 
efracţie în număr de 3 (trei) buc. şi a sistemelor de supraveghere video în număr de 2 (două) 
bucăţi aflate în gestiunea facultăţii de IEEIA, montate în imobilele EN, ETH şi TEX6 prezentate 
la punctul 3 din prezentul caiet de sarcini, în primele zile de la perfectarea contractului, 
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parcurgând următoarele etape, obligatoriu în această ordine (nu se trece la etapa următoare fără 
efectuarea primei etape şi/sau a etapei anterioare): 
5.5 a. Verificarea funcţionării sistemelor de alarmare la efracţie şi a sistemelor de 
supraveghere video, verificarea fiecărei centrale şi unităţilor centrale ale sistemelor de 
supraveghere video şi aducerea la starea de funcţionare normală. 
Se verifică starea de funcţionarea a celor trei centrale existente în cadrul facultăţii IEEIA, precum 
şi a celor două unităţi centrale ale sistemelor de supraveghere video, corecta afişare a semnalelor 
de pe panoul de comandă şi a semnalizării acustice. Pentru aceasta se va testa de pe fiecare linie 
un număr de detectoare de mişcare, contacţi magnetici şi butonul de panică. 
Verificarea fiecărei centrale va cuprinde: 
-verificarea stării de integritate şi aspectul exterior al centralei pentru a observa eventualele 
defecţiuni 
-pregătirea centralei pentru o deconectare de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia 
-deconectarea alimentării primare şi a celei secundare a centralei 
-examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru depistarea eventualelor semne de 
supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecţiuni 
-verificarea stării sursei de alimentare, încluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor de 
acumulatori; dacă bateriile de acumulatori nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu 
alte baterii de acumulatori noi, pentru ambele centrale 
-examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare şi remedierea legăturilor 
imperfecte 
-reconectarea alimentării şi repunerea centralei în modul normal de lucru 
-verificarea memoriei de evenimente a fiecărei centrale, citirea listingului de evenimente afişat 
-verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoşi ai 
afişajului şi a buzzeru-lui intern (prin apăsare) 
-verificarea trecerii şi funcţionării centralei pe sursa de rezervă, la scăderea şi pierderea tensiunii 
reţelei de alimentare principale. La restabilirea sursei de bază, centrala trebuie să se comute 
automat pe aceasta, asigurând şi încărcarea sursei de rezervă 
-preventiv se vor curăţa contactele surselor de rezervă (acumulatorii) 
-verificarea prizei de pământ a centralei 
Se vor efectua toate lucrările constatate ca necesare pentru aducerea centralelor de alarmare la 
efracţie şi a unităţilor centrale ale sistemelor de supraveghere video la o stare normală de 
funcţionare. 
5.5.b.Verificarea componentelor sistemelor de alarmare la efracţie şi ale sistemelor de 
supraveghere video va cuprinde: 
-verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor şi împământărilor 
-verificarea integrităţii buclelor şi a configuraţiei acestora, tipul elementelor, ordinea de dispunere 
pe linii şi numărul acestora. 
-verificarea pe teren a marcajelor de identificare a liniilor şi elementelor dispuse pe linii şi 
refacerea acestora. 
-verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare element detector, iar în cazul în care unul 
sau mai multe detectoare sunt defecte sau au ajuns la pragul de prealarmă, se vor curăţa pentru 
aducerea lor la pragul normal 
-verificarea sensibilităţii detectoarelor 
-se vor înlocui detectorii de mişcare, contacţii magnetici, camerele de supraveghere video şi 
butoanele constatate defecte 
-se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor de mişcare, a contacţilor 
magnetici şi a camerelor de supraveghere video, precum şi a butoanele schimbate 
-se vor acţiona mai multe detectoare de mişcare, contacţi magnetici, camere de supraveghere 
video sau butonul de panică, pentru a se observa corecta lor operare, afişare în cadrul centralei 
proprii. 

 10 



5.6. Readucerea sistemului de semnalizare incendiu la starea normală de 
funcţionare 
Se vor efectua toate lucrările, constate ca necesare, în vederea readucerii sistemelor de 
semnalizare incendiu la parametrii tehnici normali/nominali de funcţionare (funcţionarea 
optimă a celor 3 centrale cu liniile şi elementele acestora). 
Se vor realiza toate configurările şi/sau reconfigurările rezultate ca fiind necesare în urma 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii accidentale. 
Numai după efectuarea tuturor lucrărilor de service prevăzute la punctul 5.4 se va trece la 
efectuarea lucrărilor periodice de service şi mentenanţă. 
5.7. Lucrări periodice de service şi mentenanţă. 
5.7.1.Lucrări lunare de service şi mentenanţă la sistemele de alarmare la efracţie şi a 
sistemelor de supraveghere video: 
-verificarea stării de integritate a sistemelor 
-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la 
bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor 
-verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a centralelor de alarmare 
la efracţie şi a sitemelor de supraveghere video 
-verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de alarmare la efracţie şi defect 
-verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoarele de mişcare, de la contacţii 
magnetici, de la camerele de supraveghere şi a butonului de panică 
-verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, contacţii magnetici, 
camerele video 
-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică 
-verificarea funcţionării globale a semnalizării de defect 
-verificarea funcţionării dispozitivelor exterioare şi interioare de alarmare 
-verificarea tuturor liniilor cu programele de test, verificarea softurilor. Se vor constata 
care sunt elementele de detecţie ce trebuie curăţate sau înlocuite şi se vor efectua 
operaţiile necesare 
-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile instalaţiei 
consemnate în registrul de defecţiuni, va analiza semnalizările centralelor şi a sistemelor 
de supraveghere video şi va proceda imediat la remedierea lor. 
5.7.2.Lucrări trimestriale de service şi mentenaţă la sistemele de alarmare la efracţie 
şi la sistemele de supraveghere video: 
1. Întreţinerea preventivă a celor  3 centrale de alarmare la efracţie şi a celor 2 sisteme de 
supraveghere video, a tuturor detectoarelor de mişcare, a contacţilor magnetici, a 
camerelor de supraveghere, a sirenelor de exterior şi interior şi a butonului de panică 
(curăţare de praf şi impurităţi, vizualizarea stării circuitelor şi contactelor); 
2. Testarea funcţionării tuturor detectoarelor de mişcare, a contacţilor magnetici, a 
camerelor de supraveghere, a sirenelor de exterior şi interior şi a butonului de panică. 
Centralele de alarmare la efracţie şi sistemele de supraveghere video trebuie să primească 
alarmele din timpul testelor, să le afişeze pe display şi să emită semnalul acustic 
corespunzător alarmei la efracţie. 
3.Înlocuirea detectoarelor şi declanşatoarelor constatate defecte; 
4. Verificarea funcţionării sirenelor de interior şi exterior şi focalizarea camerelor video 
conform proiectului de montaj; 
5.Verificarea integrităţii cablurilor de semnalizare; 
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6.Efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la 
starea de funcţionare normală. 
Notă: Lucrările trimestriale de service şi mentenanţă la sistemul de alarmare la efracţie şi 
supraveghere video includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările lunare de service şi 
mentenanţă. 
5.7.3. Intervenţiile/reparaţiile accidentale: 
În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la centralele de avertizare, defecte la 
elementele de detecţie situate în zonele critice, contractantul va fi anunţat telefonic. 
Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de 
ore de la notificarea lor. 
Pentru execuţia lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura personal 
calificat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare aplicabilă pentru efectuarea de astfel 
de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure derularea contractului. 
Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina 
contractantului; toate costurile aferente vot fi incluse în ofertă. 
 
C. SISTEM DE ACCES CU BARIERE AUTO PENTRU PARCARE IMOBILE EN, 
ETH: 
 
5.8. Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemului de acces cu bariere auto 
pentru parcare imobile EN, ETH, repararea şi configurarea/reconfigurarea acestuia. 

Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie şi mentenanţă a sistemului de acces cu 
bariere auto pentru parcare imobile EN, ETH în număr de 1 buc. aflată în gestiunea facultăţii de 
IEEIA, montată în parcările imobilelor EN şi ETH prezentate la punctul 3 din prezentul caiet de 
sarcini, în primele zile de la perfectarea contractului, parcurgând următoarele etape, obligatoriu în 
această ordine (nu se trece la etapa următoare fără efectuarea primei etape şi/sau a etapei 
anterioare): 
5.9 a. Verificarea funcţionării sistemului de acces cu bariere auto pentru parcare imobile 
EN, ETH şi aducerea la starea de funcţionare normală. 
Se verifică starea de funcţionarea a sistemului de acces cu bariere auto, existent în cadrul 
facultăţii IEEIA, precum şi a unităţii centrale, a celor 2 camere de supraveghere video, a celor 2 
bariere electromecanice, a celor două seturi de fotocelule şi a celor 2 lămpi de semnalizare 
luminoasăVerificarea fiecărei centrale va cuprinde: 
-verificarea stării de integritate şi aspectul exterior al sistemului de acces cu bariere auto pentru a 
observa eventualele defecţiuni 
-verificarea stării sursei de alimentare, încluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor de 
acumulatori; dacă bateriile de acumulatori nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu 
alte baterii de acumulatori noi 
-examinarea cablurilor de interconectare şi remedierea legăturilor imperfecte 
-verificarea trecerii şi funcţionării sistemului de acces cu bariere auto la scăderea şi pierderea 
tensiunii reţelei de alimentare principale. La restabilirea sursei de bază sistemul de acces cu 
bariere auto trebuie să se comute automat pe aceasta, asigurând şi încărcarea sursei de rezervă 
-preventiv se vor curăţa contactele surselor de rezervă (acumulatorii) 
-verificarea prizei de pământ a sistemului de acces cu bariere auto 
Se vor efectua toate lucrările constatate ca necesare pentru aducerea sistemului de acces cu 
bariere auto la o stare normală de funcţionare. 
5.9.b.Verificarea componentelor sistemului de acces cu bariere auto va cuprinde: 
-verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor şi împământărilor, a siguranţelor, a acumulatorilor 
-verificarea integrităţii cablurilor, a accesoriilor componente. 
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-verificarea integrităţii sistemului de acces cu bariere auto 
5.10. Readucerea sistemului de acces cu bariere auto la starea normală de funcţionare 
Se vor efectua toate lucrările, constate ca necesare, în vederea readucerii sistemului de 
acces auto la parametrii tehnici normali/nominali de funcţionare (funcţionarea optimă a 
celor 2 bariere montate la imobilele de EN şi de ETH precum şi a elementelor 
componente ale acestora). 
Se vor realiza toate configurările şi/sau reconfigurările rezultate ca fiind necesare în urma 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii accidentale pentru toţi beneficiarii de telecomenzi care 
au acces la sistemul de acces cu bariere auto în parcările facultăţii. 
Numai după efectuarea tuturor lucrărilor de service prevăzute la punctul 5.8 se va trece la 
efectuarea lucrărilor periodice de service şi mentenanţă. 
5.11. Lucrări periodice de service şi mentenanţă. 
5.11.1.Lucrări lunare de service şi mentenanţă la sistemul de acces cu bariere auto: 
-verificarea stării de integritate a sistemului 
-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la 
bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor 
-verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a sistemului de acces cu 
bariere auto 
-verificarea funcţionării semnalizării optice 
-verificarea funcţionării mecanice a barierelor atât manual cât şi automat 
-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică 
-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile sistemului de 
acces cu bariere auto, va analiza semnalizările sistemului şi va proceda imediat la 
remedierea lor. 
5.11.2.Lucrări trimestriale de service şi mentenaţă la sistemul de acces cu bariere 
auto: 
1. Întreţinerea preventivă a sistemului de acces cu bariere auto; 
2. Testarea funcţionării sistemului de acces cu bariere auto, a camerelor de supraveghere 
externe. 
3.Înlocuirea componentelor constatate defecte; 
4. Verificarea funcţionării corecte a sistemului de acces cu bariere auto atât în situaţii 
normale de funcţionare cât şi în situaţia întreruperei energiei electrice şi focalizarea 
camerelor video conform proiectului de montaj; identificarea excedentului sau deficitului 
de accesanţi ai parcărilor auto 
5.Efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la 
starea de funcţionare normală. 
Notă: Lucrările trimestriale de service şi mentenanţă la sistemul de acces cu bariere auto 
includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările lunare de service şi mentenanţă. 
5.11.3. Intervenţiile/reparaţiile accidentale: 
În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la sistemul de acces cu bariere auto, 
contractantul va fi anunţat telefonic. 
Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de 
ore de la notificarea lor. 
Pentru execuţia lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura personal 
calificat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare aplicabilă pentru efectuarea de astfel 
de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure derularea contractului. 
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Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina 
contractantului; toate costurile aferente vot fi incluse în ofertă. 
 
6. Serviciile de reparaţii, în caz de defecţiuni, se vor efectua la solicitarea şi cu 
acordul persoanelor autorizate din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată. 
O intervenţie pentru reparaţie în caz de defecţiuni constă în: 
a) constatarea/diagnosticarea defecţiunii; 
b) evaluarea pieselor de schimb necesare; 
c) remedierea echipamnetului defect, cu înlocuirea componentei defecte (dacă este cazul), 
costul componentei fiind asigurat de autoritatea contractantă; 
d) înlocuirea temporară a echipamentului defect cu unul echivalent, dacă nu poate fi 
remediat în termenul solicitat/ofertat. 
Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, 
caracteristicilor tehnice ale echipamnetului original. 
Remedierea defectelor echipamentelor se face în locaţiile unde sunt instalate 
echipamentele. În cazul în care reparaţiile necesită operaţii tehnologice mai complicate, 
acestea pot fi executate şi la sediul prestatorului, caz în care se întocmeşte un proces 
verbal de custodie. 
Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate 
al acestuia la sediul autorităţii contractante, precum şi transportul, instalarea şi punerea în 
funcţiune a echipamentelor preluate pentru reparaţii la sediul propriu. 
Componentele şi subansamblele folosite pentru reparaţii vor fi funcţional identice cu cele 
înlocuite.Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. 
Prestatorul va realiza împreună cu beneficiarul probele de funcţionare a echipamentelor 
reparate. La recepţia serviciului, prestatorul va prezenta lista tuturor materialelor şi 
subansamblelor utilizate şi copii după certificatele de calitate şi garanţie ale acestora. 
Reparaţiile necesare a fi executate potrivit constatărilor efectuate cu ocazia reviziilor, 
verificărilor şi testărilor se vor efectua în cadrul acestora, respectiv manopera, cheltuielile 
de aprovizionare, transport, etc.fiind cuprinse în acestea, beneficiarul suportând doar 
costul materialelor sau pieselor de schimb necesar a fi înlocuite. 
Verificările se vor consemna în Registrul de control al instalaţiei de detectare, 
semnalizare, alarmare şi limitare a incendiilor şi a efracţiei în imobilele facultăţii, precum 
şi al registrului de revizie şi control al accesului cu bariere auto în parcările facultăţii. 
7. Aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb pentru reparaţii în caz de 
defecţiuni: prestatorul de servicii va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului, materiale, piese de schimb şi subansambluri originale şi/sau compatibile, 
contra cost. 
Piesele de schimb sau subansamblurile achiziţionate în baza acestui contract şi care le vor 
înlocui pe cele defecte vor avea ca perioadă de garanţie, garanţia acordată de 
producătorul respectivei piese/componente, dar nu mai puţin de 24 luni de la data 
înlocuirii. 
Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecţiunile apărute în perioada de garanţie a 
pieselor înlocuite. 
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Piesele de schimb la sistemul de alarmare la incendiu, la sistemul de 
alarmare la efracţie, la sistemul de supraveghere video şi la sistemul de acces în 
parcare cu bariere auto posibil a fi aprovizionate şi înlocuite în 12 luni sunt: 

                                                                                                                                          
(Tabel 2) 

Nr. crt. Denumire U.M. Cantitate Preţ unitar, 
fără TVA 
(lei/buc.) 

Valoare,  
fără TVA 
(lei) 

1. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, 
Global Fire „sau echivalent” 

Buc. 16   

2. Buton incendiu tip MCPA-KAC, global fire 
„sau echivalent” 

Buc. 3   

3. Detector analogic adresabil de fum cu 
cameră optică 

Buc. 4   

4. Detector analogic adresabil de fum, creştere 
de temperatură şi alarmă la temperatură fixă 

Buc. 1   

5. Buton de incendiu de culoare roşie pentru 
montare pe suprafaţă 

Buc. 1   

6. Detector de mişcare tip LC-100PI, DSC-
Canda „sau echivalent” 

Buc. 10   

7. Contact magnetic FM106, DSC-Canada 
„sau echivalent” 

Buc. 2   

8. Detector PIR QUAD cu imunitate la 
animale (până la 25 kg) 

Buc. 2   

9. Cameră Day/Night tip KM-45SCDN „sau 
echivalent” 

Buc. 1   

10. Alimentator cameră video tip KM-PS02 
(sursă comutaţie 12V-1A) 

Buc. 1   

11. Set fotocelule bariere Benica Buc. 1   
12. Lampă semnalizare bariere Benica Buc. 1   
13. Telecomenzi radio UMB 100H-T pentru 

bariere Benica 
Buc. 2   

14. Acumulatori 12V/7Ah, DSC-Canada „sau 
echivalent”, pentru sistem alarmare 
incendiu 

Buc. 5   

15. Acumulator PILOT 18AH/12V Buc. 1   
16. Acumulator PILOT 2.4AH/12V Buc. 1   
17. Tastatură LCD 5501, DSC-Canada „sau 

echivalent” cu iconuri 
Buc. 1   

 
Notă:Preţurile unitare ale pieselor de schimb prezentate în tabelul nr.1 conţin atât 
valoarea de achiziţie a pieselor posibil a fi achiziţionate în perioada de 12 luni cât şi 
manopera de înlocuire a acestora în cadrul sistemelor prezentate mai sus. 
 
8.Termen de prestare/execuţie: 
 
Lucrările de service/mentenanţă se vor efectua pe o perioadă de 12 luni calendaristice de 
la data încheierii contractului şi primirea ordinului de începere a prestaţiei. 
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9.Condiţii suplimentare impuse de autoritatea contractantă: 
 
a).Prestarea de servicii se va efectua în timpul programului normal de lucru al autorităţii 
contractante, care se desfăşoară de luni până vineri, între orele 7,30-15,30. În mod 
excepţional serviciile se pot presta şi în afara orelor de program, de comun acord al 
părţilor. 
b).În preţul contractului vor fi incluse toate cheltuielile legate de deplasarea personalului 
de specialitate al prestatorului la sediul autorităţii contractante, costurile totale pentru 
intervenţii la cerere (manoperă de reparaţii), în cazuri de defecţiuni, precum şi cheltuielile 
de aprovizionare cu piese de schimb, pentru reparaţii la cerere, precum şi transportul, 
instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor preluate pentru reparaţii la sediul 
propriu 
c) Accesul prestatorului în unitate, resursele umane autorizate a avea acces, precum şi 
echipamentul de protecţie specific, solicitate de către prestator în timpul intervenţiilor va 
fi aprobat de către autoritatea contractantă doar în urma unei solicitări scrise a 
prestatorului, fie periodic, fie pentru toată perioada de derulare a contractului de prestări 
servicii. 
d).Persoanele autorizate să solicite intervenţii pentru reparaţii în caz de defecţiuni către 
prestatorul de servicii, urmează să fie desemnate ulterior prin adresă scrisă de către 
autoritatea contractantă. 
e).Verificările executate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de 
calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile tehnice 
originale. 
f) Reparaţiile se pot efectua numai în baza unui deviz-ofertă acceptat de beneficiar. 
g)Fiecare intervenţie va fi consemnată în Registrul de control al sistemului de alarmare la 
incendiu, al sistemului de alarmare şi supraveghere video la efracţie al facultăţii, precum 
şi în registrul de control al sistemului de acces cu bariere auto în parcările facultăţii şi în 
Procesul verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se vor specifica: data şi ora 
sesizării (dacă a fost la cererea beneficiarului), data şi ora intervenţiei, tipul 
echipamentului, defecţiunea constatată, operaţiunile efectuate pentru remedierea 
defecţiunii, piesa/piesele înlocuite, timpul necesar remedierii. 
h)Pe toată durata contractului, ofertantul va deţine un sistem suport şi asistenţă tehnică 
specializată, care va deservi autoritatea contractantă, suport care va asigura intervenţia şi 
repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp, respectiv 2 zile lucrătoare de la semnalarea 
defecţiunii/funcţionării necorespunzătoare. 
i)Lucrările periodice de întreţinere se vor efectua, de regulă, în primele cinci zile 
lucrătoare ale perioadei (trimestru) 
j)Semnarea procesului verbal de revizie/intervenţie de către prestator certifică faptul că 
sistemele de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu şi de alarmare şi 
supraveghere video la efracţie a facultăţii precum şi sistemul de acces cu bariere auto în 
parcările facultăţii funcţionează conform caracteristicilor iniţiale şi sunt în continuare în 
parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi potrivit scopului pentru care au fost 
montate şi puse în funcţiune. 
k)Ofertantul se obligă să presteze serviciile şi să execute lucrările cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare cu referire la obiectul contractului, cu profesionalismul şi 
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promptitudinea cuvenită, la standardele şi performanţele prevăzute de legislaţia în 
domeniu. 
l)Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
m)Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
legislaţia în materie de protecţia mediului, respectând condiţiile de securitate şi sănătate 
în muncă şi de PSI conform dispoziţiilor legale în vigoare. Prestatorul are obligaţia de a 
semna convenţii privind protecţia muncii,PSI şi protecţia mediului cu beneficiarul 
n)Prestatorul va realiza împreună cu persoana autorizată din partea autorităţii contractante 
probele de funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor după verificare şi măsurătorile 
tehnico-funcţionale în vederea recepţiei preliminare şi recepţiei de punere în funcţiune. 
o)Facturile vor fi emise trimestrial, fiind însoţite de rapoartele de verificări, semnate de 
persoana autorizată din partea autorităţii contractante, precum şi de devizul de reparaţii la 
cerere (dacă este cazul). 
 
10. Formularea ofertei: 
Propunerea tehnică va conţine cel puţin următoarele documente: 
9.1.Dovada că este prestatorul atestat să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a 
sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu şi efracţie, 
conform legislaţiei în vigoare. 
9.2. Declaraţie pe propria răspundere în original din care să reiasă în clar următoarele: 
1). disponibilitatea realizării tuturor serviciilor menţionate în caietul de sarcini timp de 7 
zile/săptămână, permanent pe perioada derulării contractului 
2). toate serviciile se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
3). acceptul cu privire la faptul că serviciile vor fi prestate conform prevederilor caietului 
de sarcini, aceste prevederi fiind considerate minimale 
4). date de contact:adresă, telefon, e-mail, etc. 
5). alte informaţii considerate semnificative pentru îndeplinirea cerinţelor prezentului 
caiet de sarcini, dacă este cazul. 
9.3.  Tabelul nr.1 prezentat la capitolul 1 din prezentul caiet de sarcini cuprinde lista de 
preţuri unitare pentru manopera de servicii de revizie şi mentenanţă, pentru o perioadă de 
12 luni (respectiv pe trimestru), pentru sistemele de semnalizare incendiu, alarmare şi 
supraveghere video la efracţie pentru imobilele ETH, EN, TEX6 şi pentru sistemul de 
acces cu bariere auto parcare imobile ETH+EN. 
 
9.4. Oferta financiară va fi întocmită pentru toată perioada de derulare a contractului (12 
luni). Oferta financiară va fi formată din: preţurile unitare pentru manopera aferentă 
serviciilor de revizie şi mentenanţă sisteme de semnalizare incendiu, alarmare şi 
supraveghere video la efracţie pentru imobilele ETH, EN, TEX6 şi a sistemului de acces 
cu bariere auto parcare imobile ETH+EN (prezentate în Tabelul 1), precum şi din 
preţurile unitare ale pieselor de schimb posibil a fi aprovizionate şi înlocuite în intervalul 
de 12 luni şi prezentate în Tabelul 2; Oferta financiară va conţine şi un centralizator 
conform tabelului 3 prezentat mai jos: 
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                                                                                                                        Tabel 3 
Nr. crt. Denumire Valoare pentru 12 luni, fără 

TVA 
(lei) 

1. Manoperă servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemele de semnalizare incendiu imobilele EN, 
ETH, Tex6 

 

2. Manoperă servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemele de alarmare împotriva efracţiei la 
imobilele EN, ETH, Tex6 

 

3. Manoperă servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemele de supraveghere video imobilele EN, ETH, 
Tex6 

 

4. Manoperă servicii de revizie şi mentenanţă pentru 
sistemele de acces cu bariere auto parcare la 
imobilele EN, ETH 

 

5. Piese de schimb posibil a fi aprovizionate şi 
înlocuite 

 

Total pentru 12 luni, fără TVA (lei)  
 
 
10. Prevederi finale: 
 
Toate documentele aferente ofertei tehnice vor fi redactate în limba română. 
Nu se acceptă oferte tehnice şi/sau financiare incomplete. 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă în situaţia în care 
parametrii tehnici ofertaţi sau condiţiile economice prezentate sunt inacceptabile sau dacă 
oferta nu respectă întocmai toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 
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