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CAIET DE SARCINI  
Pentru Proiectare și execuție sistem antiefracție  
în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița – Corp A 

 

 
1. Obiectul achiziţiei  

Proiectare și execuție sistem antiefracție în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Bistrița – Corp A 
 
2. Denumirea autorităţii contractante:  Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, B-dul 

Independenței nr. 46, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
   
3. Cod CPV: 45312200-9 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antieferacție, 

71242000-6 Pregătire de proiecte și proiectare, estimare costuri.  
         Prezentul caiet de sarcini stipulează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
potenţialii ofertanţi specializaţi în domeniul proiectării, instalării, modificării, monitorizării și 
întreținerii sistemului antiefracție.   
 
   4. Specificații 

În conformitate cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
și protecția persoanelor și Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea / coordonarea / autoritatea acestora, 
organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi 
societăţile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, instituţiile 
publice precum şi alte organizaţii care deţin bunuri şi valori cu orice titlu, denumite de lege 
"UNITĂŢI" sunt obligate să asigure paza acestora. 
 Pentru asigurarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 
este necesară în prima fază întocmirea proiectului tehnic pentru sistemul antiefracție, 
urmând ca în etapa a doua să se realizeze execuția efectivă a acestora.  
 Întocmirea proiectului se va realiza ținând cont de prevederile din „Analiza de risc la 
securitatea fizică” a obiectivelor care fac obiectul amplasării sistemului antiefracție. Această 
Analiză de risc va fi pusă la dispoziția prestatorului de către Autoritatea contractantă. 

Întocmirea proiectului sistemului antiefracție este necesară întrucât acesta se supune 
avizării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistrița-Năsăud, sub aspectul respectării 
cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei și constituie un element de bază pentru 
întocmirea planului de pază. 

După avizarea proiectului se va realiza execuția efectivă a lucrărilor de instalare a 
sistemului antiefracție.  

Prin sistemul antiefracție se are în vedere montarea unui ansamblul de echipamente 
electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, 



detectoare, butoane de panică, control de acces, corespunzător gradului de siguranţă 
impus de caracteristicile obiectivului păzit. 
  

4. Durata contractului  
Durata maximă a contractului este de 3 luni, de la data semnării de către părți.  
 
6. Obiectul contractului  
Întocmire proiect tehnic pentru sistemul antiefracție și execuțiea lucrărilor stabilite 

prin proiect.  
 
7. Sursa de finanțare 
Bugetul local, capitolul 65.02.04 Autorități executive, art. 710102.  Alte active fixe. 
 
8. Cerințe obligatorii 

        Operatorul economic/ofertantul trebuie să dețină personal autorizat în domeniul 

sistemelor de alarmă împotriva efacției conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 8.1. Cerinţe minime impuse de autoritatea contractantă 

În vederea efectuării realizării obiectului achiziției, conform prevederilor Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu 
modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare ofertantul va prezenta obligatoriu următoarele documente: 

a) Operatorul economic trebuie să fie licențiat de Inspectoratul de Poliţie pentru 
activitățile de proiectare, instalare, modificare, întreținere a componențelor sau 
sistemelor de alarmare impotriva efractiei. 

b) Operatorul economic trebuie să facă dovada capacității de a executa lucrarea, prin 
personal specializat avand cel putin: 1 inginer proiectant sisteme de securitate, 1 
inginer sisteme de securitate, tehnicieni sisteme de securitate. 

 
9. Cerințe tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, 

monitorizarea, întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției 
         a) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se va realiza în 
scopul asigurării detecţiei şi semnalizării pătrunderii neautorizate, restricţionării accesului; 
         b) Proiectul instalaţiei sistemului de alarmare în caz de efracţie se va elabora cu 
respectarea normativelor pentru instalaţiile de curenţi slabi şi a structurii-cadru prevăzute în 
prezentele norme tehnice, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, 
funcţionării şi întreţinerii sistemelor de alarmă în caz de efracţie să rezulte aplicaţii cu 
sisteme care generează un număr minim de alarme false. 
     c) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei vor fi conectate la un 
dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene şi naţionale de profil ori a 
altor reglementări tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state 
membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care oferă un nivel echivalent de 
siguranţă. 

d) Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea: 
d1) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate şi 

adresa obiectivului, precum şi elaboratorul proiectului; 



    d2) descrierea generală a lucrărilor, în care se menţionează amplasamentul 
obiectivului, subsistemele componente, amenajările şi elementele mecanofizice existente, 
sursele de alimentare cu energie electrică şi reţele de comunicaţii disponibile; 
    d3) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul 
în care soluţiile tehnice alese răspund cerinţelor cadrului legal, în concordanţă cu 
concluziile analizei de risc la securitate fizică; 
    d4) caietele de sarcini pentru execuţia lucrărilor, procurarea materialelor şi 
echipamentelor, recepţii, teste, probe, verificări, puneri în funcţie şi exploatarea 
subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice şi calitative 
menţionate în piesele desenate, se prezintă informaţii, precizări şi prescripţii 
complementare planşelor, se detaliază caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, se 
descriu lucrările care se execută, calitatea şi modul de realizare, se stabilesc 
responsabilităţi pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor, se prevăd măsurile şi 
responsabilităţile privind exploatarea şi buna funcţionare a sistemelor. Caietele de sarcini 
cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor şi a 
elementelor componente, nominalizează planşele aferente proiectului, descriu execuţia 
lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naţionale de profil, normativele şi alte 
prescripţii care trebuie respectate la materiale şi execuţie, precum şi condiţiile de 
recepţie; 
    d5) listele cu cantităţile de echipamente şi materiale, care cuprind denumirea, tipul, 
cantitatea, producătorul şi furnizorul; 
    d6) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecţie 
alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planşele 
desenate, partiţia din care face parte, zona protejată şi modul de programare a zonei; 
    d7) fişele tehnice ale echipamentelor din componenţa fiecărui subsistem; 
    d8) piesele desenate, care cuprind: 
     1. planşa de încadrare în zonă, în care se nominalizează şi străzile adiacente; 
     2. planşe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară 
convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament şi element component, 
utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, 
precum şi tabloul de alimentare cu energie electrică. 
      e) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe: 

e1) un exemplar se predă beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar un altul se  
păstrează la proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confidenţialitate; 

e2) se atribuie un cod şi se numerotează filele, cu specificarea numărului total de file, 
în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului şi 
expresia "document confidenţial". 

f) Proiectele predate beneficiarului se vor recepționa de către o comisie de recepție, 
iar ulterior beneficiarul le va depune la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistrița-Năsăud 
pentru avizare.  
 După obținerea avizării, beneficiarul va comunica executantului faptul că proiectul 
poate fi pus în opera. 

 

 10. Obligaţiile operatorului economic pentru îndeplinirea contractului 
10.1. Funcţiile sistemului antiefracție vor include:  
 
1. detecţia încercărilor de pătrundere frauduloasă în spatiile protejate ale obiectivului;  
2. anunţarea operatorilor cu privire la tentativele de efracţie în spatiile protejate, cu 

indicarea zonei în care au loc acestea;  
3. transmiterea de semnale de alarmă şi sabotaj, pe zone;  
4. dezactivarea individuală a zonelor de detectare pentru permiterea accesului legal în 

zonele protejate, cu comanda locală.  



 Echipamentele tehnice trebuie să îndeplineasca cerințele din specificațiile tehnice 
prevăzute în caietul de sarcini.  

Pentru instalarea sistemului de detectare și alarmare la efracție se va monta o centrală 
de detectare si alarmare la efractie, în cutie metalică încuiată, astfel încât accesul 
persoanelor neautorizate la aceasta să fie imposibil de realizat.  

Tastaturile aferente sistemului de detectare si alarmare la efractie vor fi pozitionate 
astfel încât utilizatorii să aiba acces neîngrădit asupra lor cît si pentru a o utiliza în condii 
optime, si vor fi protejate impotriva actelor de sabotaj sau vandalism.  

Pentru independenta functionare a sistemului cât și pentru protectia acestora în cazul 
fluctuatiilor si a căderilor de tensiune din reteaua de alimentare a centrului, se va asigura 
alimentarea de rezervă cu acumulatoare, asigurându-se funcționarea sistemului.  

In perioada de garantie, în cazul aparitiei unor defectiuni de tip hardware, interventia în 
vederea remedierii să fie efectuată de reprezentantii operatorului economic, într-un interval 
de cel mult 48 de ore de la data semnalării defectiunii.  

Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă 
generatie din punct de vedere hard si soft.  

Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare 
instalării optime şi, după caz, interconectării cu alte echipamente şi/sau medii de 
comunicaţii.  

Pentru fiecare echipament se va asigura şi software-ul aferent instalării/ cofigurării, dacă 
se impune acest lucru.  

Pentru fiecare echipament în parte se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice, 
de conectică specifice, necesare funcţionării acestuia.  

Specialistii Beneficiarului vor avea acces la toate nivelele de programare prin parolă, cu 
ajutorul documentatiei echipamentului, si vor avea posibilitatea să pună în functiune 
sistemul, fără sprijinul opratorului economic.  

Sistemele vor fi permite detectarea patrunderii in zonele protejate, declansand alarma 
antiefractie intr-un timp foarte scurt. Sistemele vor permite detectarea incercarilor de 
sabotaj, declansand de asemenea alarmă antiefractie.  

Garanția on-site (inclusiv a echipamentelor instalate individual) - 24 luni.  
Pe echipamente vor fi aplicate autocolante /placute in scopul asigurarii identificarii 

acestora. 
Operatorul economic va efectua un instructaj la locul de folosintă a utilizatorilor si 

administratorilor desemnati de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare si depanare a 
eventualelor disfunctionalităti ale componentei de detectare si alarmare la efractie.  

Operatorul economic va avea obligatia transportului, instalării si punerii in functiune a 
echipamentelor in locatiile stabilite.   

Operatorul economic va elabora și executa proiectele tehice in conformitate cu 
prevederile legii Legii 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor .  

 
  11. Punere în funcțiune, recepţie şi verificări   
      La punerea în funcţiune, operatorul economic are obligaţia asigurării suportului tehnic şi 
a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, 
aspect materializat prin încheierea unui document. 
         La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, operatorul economic va 
preda în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente: 
    a) proiectul şi avizul poliţiei; 
    b) instrucţiunile de utilizare a sistemului de alarmare; 
    c) software-ul necesar funcţionării fiecărui echipament instalat şi documentele care 
atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar; 
    d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei. 



    În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate 
persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare 
împotriva efracţiei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcţionare, în ordine 
cronologică. 
    Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces 
personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul. 
    Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervenţiilor tehnice în 
sistem, inclusiv de programare, menţionându-se data şi ora apariţiei defectului, data şi ora 
remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, 
avizul acestora, semnătura specialistului şi a beneficiarului. 
    Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare 
de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi, iar frecvenţa 
acestora se stabileşte de beneficiar, în funcţie de riscurile la adresa securităţii fizice şi a 
mediului ambient, însă cel puţin o revizie pe semestru. 
      Codurile de acces în sistem ale personalului utilizator al beneficiarului sistemelor de 
alarmare împotriva efracţiei se vor individualiza de beneficiar, cu sprijinul operatorului 
economic.       
      Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau 
întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei vor înştiinţa beneficiarul despre 
eventualele vicii de funcţionare. 
      Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei cu obligaţii 
contractuale de asigurare a întreţinerii sau a garanţiei sistemelor trebuie să dispună de un 
serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecţiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la 
primirea sesizării beneficiarului. 
        Confirmarea îndeplinirii obligațiilor contractuale se va realiza prin întocmirea 
documentelor de recepție aferente, respective procese verbale de recepție servicii/lucrări.  
 
         12. Emiterea facturii şi modalităţi de plată 

După confirmarea de părţi, prin recepție, a îndeplinirii obligațiilor contractuale, se vor 
emite facturi, care se vor depune la Registratura Școlii Gimnaziale Nr.1 Bistrița, B-dul 
Independenței nr.46, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud  

Plata se va efectua prin ordin de plată de către Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița în 
termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii. 
 
          13. Cerinţe asupra ofertei financiare 
             Oferta financiară va fi elaborată în mod obligatoriu cu respectarea datelor şi 
condiţiilor din caietul de sarcini. 
        Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile 
pe toată perioada de derulare a contractului. 
 Se vor prezenta oferte-deviz de lucrări unde vor fi evidențiate distinct prețurile la 
materiale și manoperă. 
 

14. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publică 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 
 
15. Ofertele se pot trimite pe adresa de e-mail a instituției 

(office@scoala1bistrita.ro) până în data de 16 iulie 2021, orele 12.00. 
 

Întocmit, 
informatician 
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