
ANEXA 1 - CAIET DE SARCINI  
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P

 PRODUS 
NR. 

DENUMIRE UM/luna 
CANTITATI 

2 LUNI  
(martie-aprilie) 

8 LUNI 
(mai-decembrie) 
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A
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1 Conexiune Dark Fiber 1 Gbps (parcuri+sedii) conexiuni 30 x 

2 Mentenanta camere de supraveghere + 4 NVR-uri buc 710 x 

3 Conexiune Dark Fiber 1 Gbps (parcuri+sedii)  x 100 

4 Mentenanta camere de supraveghere + 9 NVR-uri  x 1100 

5 
Dispecerat sistem camere supraveghere metropolitan si 
sistem integrat parcuri 

buc 1 1 

6 
Chirie, intretinere si mentenanta sisteme WIFI outdoor 
industriale pentru parcuri, cu servere, management si 
raportare centralizate 

buc 115 187 

7 

Intretinere si mentenanta pentru IT si curenti slabi 
(email, furnizare internet, retea, calculatoare, UPS-uri, 
sistem de telecomunicatii si CaTV, sistem detectie si 
semnalizare incendiu, servere, sisteme de alarma si 
control acces) 

buc 1 1 

8 
Serviciu de printare, copiere si scanare pe foaie cu server 
si management centralizat 

imprimanta/luna 14 14 
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1. Conexiune Dark Fiber 1 Gbps 

Se utilizeaza camere video IP de exterior cu alimentare PoE, interconectate prin switch-uri 

industriale bransate la reteaua electrica existenta in zonele supravegheate. 

Pentru centralizarea in camera tehnica de la sediul ADP a sistemelor de supraveghere 

video existente, se foloseste ca suport de comunicatie o retea privata ethernet de tip Dark Fiber, 

prin infrastructura unui furnizor de servicii internet disponibil in zonele supravegheate si in zona 

locatiei de instalare a camerei tehnice. 

Transmiterea imaginilor de la subsistemul de culegere de date se face pe suport 

fibra optica iar necesarul de banda de comunicatii este de 200Mbps-1.000Mbps pentru 

fiecare zona in parte si 3 conexiuni 1 Gbps garantat aferent transportului de date al 

camerelor de supraveghere si 1 conexiune de 1Gbps internet aferent accesului extern la 

NVR-uri, toate fiind centralizate in subsistemul camera tehnica. 

Traseele de interconectare date si electricitate intre punctele de supraveghere din interiorul 

zonelor sunt realizate subteran prin foraj orizontal dirijat, cablurile pentru conexiuni fiind protejate 

pe toata lungimea traseelor cu tuburi de protectie impotriva deteriorarilor mecanice. 

Toate echipamentele active amplasate in perimetrul zonelor supravegheate si care asigura 

interconectarea precum si alimentarea cu energie, se gasesc in cutii de protectie de exterior 

montate la fiecare punct fix. 

Fiecare cutie conexiuni este echipata cu o priza de minim 4 module si o siguranta de minim 

6A. 

Conexiunea intre camere si NVR-uri este realizata pe infrastructura de comunicatie gigabit 

CAT5. Camerele sunt alimentate prin POE (Power Over Ethernet). Traseele de date sunt 

realizate prin canal cablu. NVR-urile se regasesc in incinta sediului ADP din Blv. Poligrafiei, Nr. 

4. Accesul la NVR-uri sau camere este configurat si pentru control de la distanta prin internet. 

Centralizarea sistemelor se realizeaza la sediul ADP intr-un spatiu cu acces controlat, 
dotat cu sistem de racire pentru a asigura o functionare optima a echipamentelor active.  

 
Toate echipamentele (9 NVR-uri, 2 switch de agregare conexiuni, 1 echipament 

firewall/VPN, UPS-uri etc.) sunt dispuse intr-un cabinet metalic 42U unde sunt centralizate si 
conexiunile de transfer al datelor din zonele supravegheate.  

 
Cabinetul metalic este dotat cu sistem de ventilatie propriu, automatizat printr-un 

programabil legat la un senzor de temperatura. 
 
Pentru a asigura functionalitatea echipamentelor in situatii de intreruperi cu energie 

electrica cabinetul metallic se folosesc UPS-uri. Accesul in camera tehnica sa face prin sistem 
de inchidere si control acces electronic, cat si cu cheie mecanica. 

NVR-urile pot pastra inregistrarile pentru o perioada de minim 21 de zile. 

Conexiunea de 3 Gbps pentru transportul de date aferent camerelor de 
supraveghere se realizeaza prin folosirea switchului de centralizare a conexiunior cu 
agregarea a 3 conexiuni independente de cate 1 Gbps, garantate. 
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2. Mentenanta 1.110 camere de supraveghere + 9 NVR-uri 

În prezent există montate sisteme de supraveghere in locațiile administrate de 

către ADP sector 1: 
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1 ADP Sediu 52

2 ADP Odai 24

3 ADP Straulesti 20

4 Parc Automatica 20

5 Parc Baneasa 60

6 Parc Bazilescu 124

7 Parc Brancusi 12

8 Parc Bratianu 4

9 Parc Calinescu 4

10 Parc Ciresoaia 8

11 Parc Dionisie 4

12 Parc Eva 24

13 Parc Gara 20

14 Parc Iorga 24

15 Parc Izbiceni 8

16 Parc Kiseleff 192

17 Parc Cazzavilan 8

18 Parc Teofana 4

19 Parc Presei 24

20 Parc Regina 36

21 Parc Tetrat 12

22 Parc Venus 52

23 ADP Spatii Verzi 8

24 ADP Pasaj Grivita 8

25 ADP Pasaj Turda 8

26 LJ Piata Pajura 8

27 LJ Pajurei 2 4

28 LJ Faurei 4

29 ADP Sere 12

30 LJ Cuza 8

31 LJ Adalin 4

32 LJ Stalpeanu 4

33 LJ Amman 4

34 LJ Amzei 8

35 LJ Atena 4

36 LJ Baiculesti 4

37 LJ Sectia 5 4

38 LJ Dorobanti 4

39 LJ Grivitei 4

40 LJ Grivitei 188 4

41 LJ Grivitei 212 4

42 LJ Grivitei 224 4

43 LJ Grivitei 228 4

44 LJ Grivitei 230 4

45 LJ Cantili 4

46 LJ Capalna 4

47 LJ Troleu 86 8

48 LJ Chiscani 4

49 LJ Chitila 4

50 LJ Cluj 4

51 LJ Cotnari 4

52 LJ Delavrancea 4

53 LJ Golescu 17 4

54 LJ Golescu 23 4

55 LJ Dridu 4

56 LJ Elena 4

57 LJ Feroviarilor 4

58 LJ Ficusului 4

59 LJ Garlei 4

60 LJ Harghita 4

61 LJ Ibis 8

62 LJ Mihalache 150 4

63 LJ Mihalache 158 4

64 LJ Mihalache 166 4

65 LJ Mihalache 172 4

66 LJ Mihalache 315 4

67 LJ Mihalache 327 4

68 LJ Mihalache 331 4

69 LJ Mihalache 70 4

70 LJ Mihalache 84 4

71 LJ Irisa 4

72 LJ Lisabona 4

73 LJ Pajurei 11 4

74 LJ Pajurei 16 4

75 LJ Petrila 4

76 LJ Romana 8

77 LJ Pietei 4

78 LJ Plevnei 4

79 LJ Buzdugan 8

80 LJ Popisteanu 4

81 LJ Prunaru 4

82 LJ Braescu 1 4

83 LJ Braescu 2 4

84 LJ Braescu 3 4

85 LJ Somesul Rece 4

86 LJ Somesul Rece 33 4

87 LJ Subcetate 4

88 LJ Tonitza 8

89 LJ Topraisar 4

90 LJ Parvan 4

91 LJ Micle 4

92 LJ Vorniceni 4

93 LJ Witting 12

94 LJ Maguricea 4

95 LJ Masca 8

96 LJ Neagoe 4

97 ADP Tramvai 41 4

98 ADP Baiculesti 14

Grand Total 1114
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DESCRIEREA SARCINILOR OPERATORULUI SELECTAT 

Operatorul economic selectat va asigura prestarea serviciilor, după specificațiile 

din prezentului Caiet de Sarcini. 

Beneficiarul va contracta o societate in calitate de prestator, care va presta servicii 

de mentenanta pentru intreg sistemul de supraveghere video metropolitan ca si 

solutie finala, incluzand mentenanta sistemului de supraveghere, serviciile de 

telecomunicatii intre zone si centrul de control si comanda. Prin aceasta se 

urmareste functionarea continua la parametri nominali si asigurarea functionarii 

tuturor echipamentelor sistemului de supraveghere video in conditii de siguranta. 

Sistemul este compus dintr-un total de 1.110 camere de supraveghere, si se 

doreste mentenanta acestora, cat si a centrului de comanda si control, cat si a 

camerei tehnice de colectare a datelor. 

Prin mentenanta se intelege inspectarea frecventa a echipamentelor sistemului 

de monitorizare in scopul prevenirii situatiilor de nefunctionare a acestora, 

intretinerii, remedierii defectelor constatate, inlocuirii consumabilelor atunci cand 

este necesar. 

Functionarea corecta a sistemului presupune captarea imaginilor video, transferul 

metropolitan intre zone si centrul de comanda si control, retinerea datelor in 

conditii de siguranta cat si de securitate a sistemului in ansamblu. 

Se va asigura deasemenea functionarea corecta a sistemului, astfel incat acesta 

sa nu fie supus unei actiuni de citire, alterare, stergere neautorizata sau 

intruziunea neautorizata care poate conduce la alterarea informatiei electronice 

sau insusirea acesteia. 

Se va oferi de asemenea serviciile de telecomunicatii pentru transportul datelor 

(ex: inregistrari video) intre zonele supravegheate si centrul de comanda si control 

pe toata durata desfasurarii contractului. 

Se vor executa intretineri tehnice periodice (saptamanale, lunare etc) pentru 

sistemul de monitorizare video dupa cum urmeaza: 

- intretinerea aparatului de aer conditionat instalat in camera de tip „data 

center”; 

- executarea inlocuirii, completarii cu lichide speciale (pentru sistemele de 

aer conditionat); 

- executarea inlocuirii filtrelor; 

- subansamblurile de bransare la energia electrica (tablouri electrice, cabluri, 

tubulaturi, prize, etc); 

- evidentierea clara a gradului de folosinta si uzura a echipamentelor, ce 

alcatuiesc sistemul de monitorizare pentru a sti din timp cand urmeaza sa se 

inlocuiasca piesele uzate; 
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- verificarea functionarii partilor ce alcatuiesc sistemul de supraveghere 

video in toate regimurile de lucru, cu luarea masurilor de remediere; 

- executarea curatirii de mizerie, praf, etc a camerelor de supraveghere; 

- verificarea modului de instalare, prindere si sustinere a echipamentelor pe 

stalpi, cladiri, pereti, rack- uri, cu luarea masurilor de remediere; 

- verificarea starii tehnice a cablurilor, fibrelor optice, cutiilor metalice de 

conexiuni prizelor, echipamentelor active cu luarea masurilor de remediere; 

- executarea reparatiilor la partile componente ale sistemului de 

supraveghere video; 

- reparatii curente care vor consta in diagnosticarea defectelor aparute pe 

perioada derularii contractului altele decat cele care fac obiectul garantiei si 

remedierea acestora fara ca remedierea sa se efectueze in service-uri 

specializate (de exemplu inlocuirea carcasei unei camere video care s-a spart ca 

urmare a lovirii acesteia cu un obiect contondent); 

- reparatii complexe care nu pot fi executate de catre personalul prestatorului 

si in consecinta acesta va apela la service-uri specializate; 

- mentenanta pentru echipamentele din centrul de comanda si control, cat si 

din punctele fixe de supraveghere (dispozitive de inregistrare, servere, statii de 

lucru, router, monitoare, UPS-uri, switch- uri, rack-uri, media convertoare, etc); 

- administrare aplicatia software, camere, servere si statii de lucru. 

Contravaloarea pieselor de schimb folosite in procesul de reparatii se va suporta 

de catre executant, iar manopera este suportata tot de executant in baza 

abonamentului lunar de mentenanta. Se vor furniza piesele de schimb si/sau 

subansamblele necesare pentru inlocuirea celor defecte si pentru repunerea in 

stare de buna functionare a sistemului. In acest sens, prestatorul va realiza si 

efectua toate operatiunile necesare de service ori de cate ori este nevoie. 

Echipamentele 

reparate vor fi reinstalate intr-un termen cat mai scurt. 

Prestatorul isi asuma sa intervina la cererea beneficiarului in termen de maxim 8 

ore de la sesizarea telefonica sau prin email/fax pentru remedierea oricaror 

defectiuni aparute in sistem, de luni pana vineri, in intervalul 09:00-18:00. In restul 

intervalului sau sarbatori legale, termenul este de maxim 24 ore. 

In cazul in care sunt necesare reparatii si inlocuiri de echipamente, se vor lua 

toate masurile pentru remedierea in timp rezonabil a acestora. 

Contravaloarea manoperei aferenta eventualelor inlocuiri de piese si 

subansamble defecte ce necesita a fi inlocuite este inclusa in tariful lunar de 

servicii de mentenanta a sistemelor de supraveghere video. 

Se va asigura transportul personalului si materialelor pentru intretinere si reparatii 

la sediile beneficiarului si in zonele supravegheate. 
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Cad in sarcina prestatorului cheltuielile aferente inlocuirii unor echipamente ca 

urmare a furtului, distrugerii cauzate de terti, intemperii, calamitati naturale sau 

de alta natura, vandalism, furt etc, fata de care prestatorul nu poate fi raspunzator. 

Preluarea sesizarilor se va face printr-un serviciu de tip telefon/e-mail/fax. 

Termenul de remediere a oricaror defectiuni aparute in sistem este cuprins intre 

8 si 24 de ore, in functie de intervalul in care se face notificarea. In cazul in care 

pentru remedierea unui defect este necesar sa se comande anumite 

echipamente, piese de schimb sau subansambluri termenul de remediere se 

poate prelungi pana la sosirea acestora. 

Remedierea unor defecte determinate de anumite cauze de natura celor 

enumerate mai jos, vor fi suportate de catre prestator: 

- manevrarea necorespunzatoare a echipamentelor (loviri, socuri, blocari 

mecanice, 

etc); 

- instalarea pe sistemele de calcul a unor aplicatii sau programe fara acordul 

prestatorului; 

- utilizarea sistemelor de calcul pentru alte scopuri decat cele pentru care au 

fost instalate; 

- interventie in setarile si configurarile sistemului de supraveghere video; 

- virusarea sistemelor de calcul; 

- operatiuni neautorizate de stergere sau de formatare a hard-disk-urilor; 

- orice tip de interventie mecanica/fizica/electrica sau de orice fel asupra 

punctelor fixe de supraveghere din zone, a traseelor de interconectare sau a 

oricarui element din componenta sistemului de supraveghere metropolitan, fara 

acordul sau stiinta prestatorului. 

Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

- supravegheaza (verifica) functionarea normala a sistemelor de 

telecomunicatii si informatice; 

- supravegheze (verifica) functionarea normala a camerelor video ce 

deservesc zonele cu nivel ridicat de risc si nu numai; 

- verifica periodic starea fizica a fibrei optice; 

- asigura conectarea camerelor de luat vederi la dispeceratul de 

monitorizare; 

- asigura intretinerea si supravegheaza echipamentele din centrul de control 

si comanda, cat si data center. 

Se vor pune specialisti la dispozitia beneficiarului, pe toata durata derularii 

contractului, in vederea derularii continue si in bune conditii a activitatii de 
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intretinere si functionare a intregului sistemului metropolitan de supraveghere 

video. 

Personalul care intretine aparatura din dotarea dispeceratului va trebui sa 

respecte 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. 

Serviciile de mentenanta cu specificatiile de mai sus si pe perioada specificata de 

12 luni, va fi inclusa in devizul oferta. 

De asemenea, se va acorda garantie de minim 3 luni pentru reparatiile efectuate, 

iar pentru echipamentele livrate sau cele nou inlocuite perioada de garantie va fi 

de minim 12 luni. 

Curgerea termenelor de garantie incepe din data semnarii procesului-verbal de 

receptie a echipamentelor livrate si a punerii in functiune a componentelor 

schimbate din cadrul sistemului de supraveghere video metropolitan. 

Garantia produselor inlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursa de la 

data instiintarii furnizorului si pana la data cand produsele au revenit, in stare de 

buna functionare, in posesia beneficiarului. 

Furnizorul va dispune liber si in mod legal de toate drepturile de proprietate 

industriala (licente, brevete, secrete de fabricatie, know-how, etc.) aferente 

produselor livrate. 

Alimentarea cu energie electrica este din posturile de transformare si firidele de 

bransament din zona. 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea 

și prezentarea ofertei și stabilește cerințele solicitate ofertanților pe baza cărora 

aceștia își vor elabora propunerile tehnice și financiare. 

 
 

3. Dispecerat sistem camere supraveghere metropolitan si sistem integrat parcuri 

Dispecerat sistem camere supraveghere metropolitan si sistem integrat parcuri 
constand din urmatoarele articole: 
Asigurarea serviciului de dispecerizare, monitorizare, interventie rapida pentru sistemul 
de supraveghere video camere metropolitan existent la sediul central al Administratiei 
Domeniului Public Sector 1. 
Legislatia aplicabila 
- Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, actualizata si modificata; 
- H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice; 
- Legea 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor; 
- H.G. 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/ 
2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 
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- H.G. 1010/ 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor 
prevazute la art. 69 
din Legea 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor; 
- Legea 295/ 2004 privind regimul armelor si munitiilor; 
- H.G. 130/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 295/ 
2004 privind 
regimul armelor si al munitiilor; 
 
 
Descriere obiectivelor si a serviciilor solicitate 
Servicii de dispecerat, monitorizare, interventie 
 
 
Servicii de dispecerat si monitorizare 
  
Serviciile de dispecerat si monitorizare includ toate materialele, echipamentele, 
manopera si suportul necesar intretinerii sistemului de supraveghere video camere 
metropolitan al Beneficiarului, la dispeceratul Prestatorului. 
Supravegherea prin dispecerat si monitorizare electronica va fi asigurata 24 de ore din 
24, 7 zile din 7, pe intreaga perioada de derulare a contractului, prin mijloace tehnice 
existente, iar Prestatorul va asigura transmiterea semnalelor video de la obiectivele 
Achizitorului la Dispeceratul Prestatorului. 
Conectarea la dispeceratul propriu a sistemelor integrate de securitate si mentenanta se 
va realiza pe cheltuiala ofertantului, acestea transmitand vizual cel putin semnalizarea 
de alarmare la pierderea semnalului video. 
Conectarea va fi realizata printr-un comunicator care va fi pus la dispozitie de catre 
ofertant, comunicatorul trebuind sa indeplineasca urmatoarele cerinte minimale: 
1. protocol de comunicare compatibil cu protocolul folosit de dispeceratul 
ofertantului, care sa permita starile sistemului video a beneficiarului. 
2. conectarea comunicatoarelor digitale ale ofertantului si beneficiarului. 
3. sursa de alimentare back-up interna pentru minim 3 ore. 
Costurile de interconectare a sistemelor integrate de securitate ale benef iciarului cu 
dispeceratul ofertantului se vor face pe cheltuiala ofertantului. 
Servicii de interventie 
Serviciile de interventie se presteaza la toate obiectivele declarate in prezentul caiet de 
sarcini, atat la obiectivele cu sistem integrat de securitate, cat si la cele fara sisteme 
integrate de securitate. 
Timpii de interventie maximi vor de de cel mult 2h de la semnalarea evenimentului, pe 
timpul orelor de program(L-V intre orele 08:00–18:00) si cel mult 6h de la semnalarea 
evenimentului, in afara acestui interval. 
Numarul de echipaje de interventie va fi de minim 1 echipa executiva, formata din 2 
oameni. 
Pe parcursul derularii contractului Beneficiarul va efectua exercitii pentru verificarea 
respectarii timpilor de reactie. 
Echipele de interventie rapid a vor interveni OBLIGATORIU in timp util de cate ori va fi 
necesar. 
Serviciile de intretinere la sistemele de supraveghere video si de alarmare la efractie se 
presteaza la toate obiectivele dotate cu astfel de sisteme, aflate in administrarea ADP 
Sector 1. 
Se va face zilnic evaluarea starii sistemelor de supraveghere video la toate aceste 
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obiective. 
  
Prestatorul va asigura consultanta in vederea remedierii eventualelor nefunctionalitati 
ale sistemelor existente sau abateri de la normativele in vigoare, cat s i efectuarea 
intretinerii periodice a sistemelor mentionate, la fiecare locatie. 
Obligatiile si atributiile ofertantului (prestatorului) 
- sa asigure prestarea serviciilor prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin prezentul contract si in conformitate 
cu legislatia aplicabila in materie; 
- sa asigure personal calificat pentru executarea activitatilor tehnice de interventie 
operationala cat si dotarea tehnica necesara monitorizarii tehnice a obiectivului; este 
deplin raspunzator de standardele serviciilor prestate cat si de calificarea personalului 
folosit in realizarea obiectului contractului, conform atestarilor in domeniu; 
- sa instruiasca personalul de deservire al sistemului desemnat de beneficiar cu 
privire la utilizarea sistemului; 
- sa efectueze monitorizarea permanenta (24/ 24 ore, 7 zile din 7) tehnica si 
operativa sistemului de protectie electronica instalat la obiectiv; 
- sa efectueze monitorizarea tehnica si operativa a sistemului de protectie 
electronica si 
antiefractie instalat de beneficiar (achizitor) din posturi de dispecerat secundar si in afara 
orelor de program; 
- sa asigure un numar de 2 (doua) interventii rapide in caz de alarma reala, pentru 
fiecare obiectiv, cu interventia imediata, in cel mai scurt timp posibil, in conformitate cu 
procedurile interne, pentru solutionarea alarmelor. Se considera o alarma orice situatie 
in care sistemul de protectie electronica montat de achizitor transmite alarme de pierdere 
semnal video operative catre dispeceratul prestatorului; 
- in cazul in care sistemul de alarmare nu functioneaza, interventia va putea fi 
efectuata si in urma solicitarii telefonice a personalului obiectivului. Prestatorul va 
asigura interventia echipelor specializate cu respectarea timpilor de interventie 
prevazuti; 
- sa intervina rapid - prin echipajul mobil de interventie specializat 
(conform timpilor de interventie prevazuti anterior) de la semnalul disp eceratului de 
monitorizare la obiectivele monitorizate; 
- sa anunte si sa solicite sprijinul organelor abilitate (pompieri, salvare, politie, 
jandarmerie) in cazul alarmei, in conformitate cu procedurile interne de solutionare a 
acestor categorii de evenimente; 
- sa retina si sa predea organelor de politie, faptuitorii prinsi in flagrant si sa 
conserve probele care atesta fapta, luand totodata masuri pentru limitarea pagubelor si 
asigurand paza obiectivului pana la sosirea organelor de politie; 
- sa despagubeasca beneficiarul in caz de daune materiale provocate in urma 
nerespectarii timpului de interventie mentionat; in caz de reclamatii si actiuni in justitie, 
ce rezulta din 
  
incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate 
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu produsele achizitionate; si in caz de daune - interese, costuri, taxe si 
cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor; 
- sa intervina rapid si in cazul solicitarii telefonice a beneficiarului pentru prevenirea 
si stoparea unor evenimente care ar putea produce distrugeri si pagube s au chiar sa 
afecteze integritatea fizica, ori sa puna in pericol viata persoanelor aflate in obiectivele 
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mentionate; 
- sa prezinte beneficiarului de cate ori acesta o cere, un raport scris dupa fiecare 
interventie, in care sa descrie tipul evenimentului si modul de rezolvare; 
- sa fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor; 
- este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului; 
- lunar se poate efectua pentru fiecare obiectiv un test de verificare a timpului de 
reactie al echipajelor de interventie; 
- poate subcontracta servicii, in limita legii, situatie in care subcontractantul va 
prelua partea convenita, cu toate sarcinile si obligatiile precizate in prezentul contract; 
- sa viziteze obiectivele in vederea verificarii sistemelor si a echipamentelor, a 
pozitionarii senzorilor si a cablajelor, pentru evaluarea cat mai corecta a acestora; 
- sa faca toate anunturile, cerute de lege, privind sistemul montat; 
- sa foloseasca componente, subansamble si toate materialele produse de 
producatori autorizati; 
- sa execute lunar reviziile tehnice periodice a sistemului, care vor cuprinde toate 
operatiunile necesare pentru mentinerea in stare de functionare a subsistemelor tehnice 
instalate la parametrii proiectati, conform Normei metodologice de aplicare a Legii 333/ 
2003; 
- sa dispuna de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defectiunile semnalate 
in caz de avarie a sistemelor de alarma; personalul tehnic trebuie sa se prezinte in maxim 
2 ( doua) ore (in timpul programului de lucru) de la semnalarea avariei si sa o remedieze 
in maxim 2 (doua) ore; 
- sa fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor; 
- este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
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4. Chirie, intretinere si mentenanta sisteme WIFI outdoor industriale pentru 

parcuri, cu servere, management si raportare centralizate 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Se doreste achizitia de echipamente cu serviciile aferente de montare, 

instalare, punere in functiune, chirie (utilizare), mentenanta acestor sisteme si 

furnizare internet, necesare implementarii unor puncte de acces pentru accesul gratuit 

la internet, pe raza aferenta urmatoarelor parcuri si locuri de joaca aflate in cadrul ADP 

Sector 1: 

1) Parcul Automatica 

2) Parcul Baneasa 

3) Parcul Bazilescu 

4) Parcul Brancusi 

5) Parcul Bratianu 

6) Parcul Calinescu 

7) Parcul Ciresoaia 

8) Parcul Dionisie Lupu 

9) Parcul Eva 

10) Parcul Gara de Nord 

11) Parcul Iorga 

12) Parcul Izbiceni 

13) Parcul Kiseleff 

14) Parcul Luigi Cazzavilan 

15) Parcul Maica Teofana 

16) Parcul Piata Presei 

17) Parcul Regina Maria 

18) Parcul Tetrat 

19) Parcul Venus 

20) Parc Piata Pajura 

21) Parc Pajurei 2-4 

22) Parc Faurei 

23) Loc Joaca - A.I. Cuza 

24) Loc Joaca - Adalin 

25) Loc Joaca - Aleea Av. Gh. Stalpeanu 

26) Loc Joaca - Amman 

27) Loc Joaca - Amzei 

28) Loc Joaca - Atena 

29) Loc Joaca - Baiculesti 

30) Loc Joaca - Bucurestii Noi 

31) Loc Joaca - Calea Dorobantilor/Ambasada Turciei 

32) Loc Joaca - Calea Grivitei/Tarusanu 

33) Loc Joaca - Calea Grivitei 188 

34) Loc Joaca - Calea Grivitei 212 

35) Loc Joaca - Calea Grivitei 224 
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36) Loc Joaca - Calea Grivitei 228 

37) Loc Joaca - Calea Grivitei 230-232 

38) Loc Joaca - Cantili 

39) Loc Joaca - Capalna 

40) Loc Joaca - Capat troleu 86 

41) Loc Joaca - Chiscani 

42) Loc Joaca - Chitila Triaj 

43) Loc Joaca - Cluj 

44) Loc Joaca - Cotnari 

45) Loc Joaca - Delavrancea 

46) Loc Joaca - Dinicu Golescu 17-19 

47) Loc Joaca - Dinicu Golescu 23-25 

48) Loc Joaca - Dridu/Biserica Jiului 

49) Loc Joaca - Elena Vacarescu 

50) Loc Joaca - Feroviarilor 6 

51) Loc Joaca - Ficusului(Horia Macelariu) 

52) Loc Joaca - Garlei 

53) Loc Joaca - Harghita 

54) Loc Joaca - Ibis 

55) Loc Joaca - Ion Mihalache 150 

56) Loc Joaca - Ion Mihalache 158 

57) Loc Joaca - Ion Mihalache 166 

58) Loc Joaca - Ion Mihalache 172 

59) Loc Joaca - Ion Mihalache 315-317 

60) Loc Joaca - Ion Mihalache 327 

61) Loc Joaca - Ion Mihalache 331 

62) Loc Joaca - Ion Mihalache 70 

63) Loc Joaca - Ion Mihalache 84-92 

64) Loc Joaca - Irisa 

65) Loc Joaca - Lisabona 

66) Loc Joaca - Pajurei 11-13 

67) Loc Joaca - Pajurei 16 

68) Loc Joaca - Petrila 

69) Loc Joaca - Piata Romana 

70) Loc Joaca - Pietii/Lastarisului 

71) Loc Joaca - Plevnei 11 

72) Loc Joaca - Poet Buzdugan 

73) Loc Joaca - Popisteanu 

74) Loc Joaca - Prunaru 

75) Loc Joaca - Smaranda Braescu I 

76) Loc Joaca - Smaranda Braescu II 

77) Loc Joaca - Smaranda Braescu III 

78) Loc Joaca - Somesul Rece 

79) Loc Joaca - Somesul Rece 33 

80) Loc Joaca - Subcetate 72 

81) Loc Joaca - Tonitza 

82) Loc Joaca - Topraisar 

83) Loc Joaca - Vasile Parvan 
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84) Loc Joaca - Veronica Micle 

85) Loc Joaca - Vorniceni/Bd. Apicultorilor 

86) Loc Joaca - Witting 

87) Loc Joaca - Maguricea 

88) Loc Joaca - Teatru Masca 

89) Loc Joaca - Teodor Neagoe 

90) Parcare Pajura - Baiculesti 

 
Descriere: 

- Nevoia de acces la date si cantitatea de date tranzitate prin retelele de 

internet au crescut semnificativ in ultimii ani. In acest sens, accesul la internet Wireless 

este o solutie foarte buna de comunicare si transfer de informatii. Proiectul pentru care 

autoritatea contractatnta doreste sa faca achizitia, are ca obiectiv principal, sa 

realizeze achizitia echipamentelor si instalarea unor puncte de acces gratuit la internet 

la nivelul spatiilor aferente parcurilor din sectorul 1 Bucuresti 

- Proiectul va oferi astfel o solutie pentru imbunatatirea fluxului de 

informatii in context transfontalier (de la oameni la oameni si de la oameni la actorii 

economici). O conexiune Wireless este indispensabila incontextul cooperarii 

transfrontaliere si recuperarii decalajului digital intre zona rurala si cea urbana. Pe de 
alta parte, dezvoltarea instrumentelor de comunicare poate duce la dezvoltarea economica 

evidenta a zonelor in care se doreste instalarea. 

- Prin implementarea acestora, proiectul permite cresterea valorii 

adaugate la nivelul zonei, deoarece creaza un acces public Wireless la Internet prin 

asa numite Hot Spot-uri care pot fi accesate cu usurinta de catre toata lumea 

(rezidenti, scoli, institutii publice si vizitatori). Acest serviciu public gratuit va putea fi 

accesat, de asemenea, de acasa sau de pe strada. 

 
Conditii generale: 

- Furnizorul va oferta o instalatie si un sistem la cheie, la care va asigura 

alimentarea cu energie electrica, racordarea l ainternet si abonamentul la internet pe 

toata perioada contractului, de la punerea in functiune a sistemului (in perioada de 

implementarea a proiectului), cat si mentenanta acestuia. 

- Echipamentele wireless se vor instala pe peretii exteriori sau stalpi in 

locatiile mentionate orientativ mai jos, pentru a se oferi o acoperire cat mai mare si o 

atenuare cat mai mica a semnalelor radio. 

- Ofertatul va realiza lucrurile de alimentare electrica si cablarea cu cablu 

de date, legat router-ul de comunicatii din incinta locatilor unde vor fi instalate 

echipamentele de terminale radio. 

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin utilizarea unui cablu 

electric de 3x2,5mm rezistent la intemperii si conditii meteo extreme care va avea un 

traseu aparent sau si/in tubulatura (canal de plastic) in functie de conditiile concrete 

oferite de locatia aleasa. Cablu electric se va termina intr-o cutie de conexiuni cu un 

grad de protectie cel putin standard IP67. Cutia de conexiuni se va instala pe stalp 

utilizand sisteme de ancorare specifice sau prin panglica metalica, iar daca s-au 

efectuat perforari ale cutiei (altele decat presetupele) acestea se vor izola in mod 

corescpunzator. Intrarea cablului electric se va realiza in partea de jos al cutiei prin 

intermediul unei presetupe, iar in interiorul cutiei se va instala o priza electrica schucko 
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cu impamantare. Cablul de alimentare al unitatii radio va avea iesiri din de montaj in 

partea de jos tot prin intermediul unei persetupe asigurandu-se in acest mod protectia 

la intemeperii si izolarea iesirilor. La punctul de alimentare din locatia aleasa, cablu 

electric va porni dintr-un tablou de cel putin 4P unde va fi instalata o siguranta 

automata de 16A. Se va evita conectarea unitatii externe radio direct la o priza 

electrica din incinata locatiei. Tabloul electric se va alimenta direct dintr-o doza de 

derivatie al unui circuit de forta sau din tabloul general al cladirii. 

- In fiecare locatie se vor instala echipamnte specifice (antene sau access 

pointuri) care vor realiza o acoperire wireless de tip umbrela  

 

Totalul sistemelor de tip Acces Point vor fi de 187 sisteme, distribuite in locatiile 

de mai sus, dupa necesitatea tehnica de acoperire si utilizare. 

- Terminalul principal se va instala in vecinatatea locatiei unde exista si 

conexiune la internet, conexiune oferita de beneficial prin intermediul unui ISP 

(Internet Service Provider), iar terminalul care poate face retranslatia, se va instala de 

comun acord cu beneficiarul intr-o locatie care nu trebuie obligatoriu sa fie conectata 

la un ISP, dar care va asigura vizibiliatea catre echipamentul de vaz conectat la ISP. 

Fixarea terminalelor se va realiza utilizand sistemele de prindere oferite de catre 

producatorul echipamentului radio. Se va acorda o atentie deosebita realizarii 

impamantarii si curentilor de fuga care ar putea aparea intre echipamentul radio si 

echipamentele de retea conectate pe cablu. Cablul de comunicatie va fi cu cu sufa 

pentru a oferi o intindere si o ancorare suficienta pentru conditiile de vant grele si 

diferente de temperatura. Pentru a proteja echipamentele radio de incalzire excesiva 

la soare, acestea vor fi dotate cu un parasolar. 

- Trebuie sa se foloseasca antene cu castig mare si pierderi mici care se 

vor alinia si regla cu solutii software specializate. 

- Terminalul principal trebuie sa se instaleze in vecinatatea locatiei unde 

exista si conexiune la internet, conexiune oferita prin intermediul unui ISP (Internet 

Service Provider) prin fibra optica dedicata. 

- Dat fiind faptul ca echipamentele wireless vor comunica intre ele pe 

frecventa libera de interconectare in baza de 2.4GHz/5GHz, puncte de acces radio se 

vor dota cu antene care vor asigura un transfer de banda cat mai mare, chiar si in 

conditii meteorologice grele. Pentru o mai buna deispersie a semnalului radio 

(wireless) catre utilizatori, in banda de 2,4 GHz echipamente radio vor fi echipate cu 

antene sectoriale. Alinierea si reglajul echipamentelor radio se va efectua utilizand 

utilitarele software furnizate de catre producator sau prin utilizarea unui analizor de 

spectru. 

- Solutia tehnica aleasa de catre autoritatea contractanta pentru 

implementarea acestui proiect va fi una scalabila, performanta si fiabila, care va 

asigura indeplinirea criteriilor de performanta si a obiectivelor stabilite, aprobate spre 

finantare prin acest proiect. 

Cerinte tehnice ale sistemului wireless: 

- Pentru indeplinirea obiectivelor proiectului, autoritatea contractanta 

solicita indeplinirea unor cerinte tehnice generale si minimale. Sistemul wireless, 

instalat la nivelul fiecarei parc, va fi format din terminale wireless. Sistemul wireless, 

instalat la nivelul fiecarei parc, va fi format din terminale wireless. Sistemul trebuie sa 

fie capabil sa opereze pe mai multe frecvente, cu mai multe unitati radio dedicate, 
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pentru iesirea si intrarea semnalului de interconectare utilizandu-se canalul de 

frecventa libere in banda de 2.4 GHz/5GHz. De asemenea, sistemul va fi capabil sa 

ofere trafic simultan impreuna cu mai multe unitati radio dedicate pentru accesul 

clientilor pe canalul de frecventa in banda de 2,4 GHz tinand cont de reglementarile in 

vigoare ale utilizarii spectrului radio stabilit prin legislatia in vigoare. Unitatea radio de 

interconectare perecum si cea de acces client, vor trebui sa fie montate in aceeasi 

carcasa avand sursa de alimentare comunca. 

- Terminalele wireless interconectate vor putea asigura o retea de tip 

MESH. Acesst tip de retea ofera o conexiune continua si dispune de niste algoritmi de 

reconfigurare in cazul aparitiei de noduri blocate sau neoperatiionale. Scopul principal 

al acestui algoritm este de a gasi cea mai optima ruta pentru a ocoli nodurile 

neoperationale si de a transmite pana la destinatie pachete de date. O retea MESH in 

care toate nodurile sunt interconectate poarta denumirea de retea deplin conectata 

(en: fully connected network). Retelele MESH difera de celelalte retele, din motivul ca 

toate componenetelele retelei pot fi interconectate intre ele. 

- Sistemul poate folosi mai multe tipuri de puncte de acces pe frecvente 

diferite. Punctele de acces vor fi interconectate si vor realiza o retea wireless unica de 

tip MESH, prin care traficul poate fi servit simultan prin mai multe unitati radio. Punctele 

de acces vor fi conectate prin fibra optica sau cablu ethernet cu acces in retea de 

minim 1Gbps. 

- Terminalele (unitatile radio) vor trebui sa fie modulare, acestea fiind 

instalate in locuri usor accesibile, iar numarul de module din care se compune nu va 

trebui sa depaseasca un numar de 6 module. Fiecare modul din unitatea de radio va 

avea o singura sursa de alimentare care va permite un service facil. Unitatea radio de 

asemenea va trebui sa aiba o constructie care va permite o flexibiliatate pentru viitoare 

expansiuni. Fiecare unitate radio modulara va trebui sa aiba capacitatea de a lucra 

simultan pe mai multe frecvente din banda, iar transferul de date intre unitatile radio 

se va efectua in mod automat. Ele vor trebui sa permita operarea pe cel putin 2 

frecvente pe fiecare modul, iar unitatile repetoare trebuie sa fie astfel realizate inca sa 

permita instalarea a cel putin 4 module radio intr-o singura unitate care lucreaza 

simultan pe canalelel din banda de 2,4 GHz/5 GHz dedicate. Terminalele wireless vor 

fi dotate cu cel putin 1 port Ethernet de 10/100/1000 Mbps cu autosending (capacitate 

de detectie automanta). Unitatile radio vor avea obligatoriu o arhitectura full duplex 

(trafic bidirectional simultan de date) si o comutare de tip Layer 2 pentru a nu avea 

timp de raspuns mai mari de 6 ms si a se incadra in limite de acceptanta. 

- Sistemul wireless MESH capabil sa suporte mai multe terminale, trebuie 

sa fie unul de inalta performanta, sa functioneze pe baza de algoritmi radio, sa fie 

suficient de inteligent pentru a putea decide rerutarea traficului de date cand apar 

probleme in nodurile retelei, sa se adapteze dinamic traficului, sa fie multi-radio 

frecventa, sa detina capabilitati de transmisie multiradio si multi-canal. Sistemul de 
asemenea trebuie sa fie usor de montat-demontat (nu mai mult de 15 minute/terminal), iar 

realizarea configurarii sa se poata face in mod automat si instantaneu, folosind optiunea de 

auto configurare. De asemenea, sistemul trebuie sa ofere performante superioare de 

securitate si flexibilitate pentru clienti aflati in locatii fixe sau in trafic. 

- Sistemul trebuie sa fie unul bazat pe utilizarea antenelor de diferite tipuri 

(omnidirectionale, sectionale si directionale) pentru a asigura flexibilitatea in 

trasmiterea de date. Sistemul wireless MESH trebuie sa asigure de asemenea 

arhitectura de comutare minim Layer 2 multi-radio, pentru a gestiona cel mai bun trafic 
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de date atat ca repetor de semnal cat si ca furnizor de date fix. Acest sistem trebuie 

sa fie: 

o Scalabil, pentru a deservi minim 500 sau mai multi clienti intr-o retea 

o Inteligent, autooptimizandu-si performanta de trasmisie radio fara a fi 

nevoie sa se bazeze pe decizii furnizate de un controler wireless LAN. 

o Bazat pe solutii IP de retea standard fara sa utilizeze neaparat standarde 

proprietate 802.11 

o Capabil de a sustine accesul la date prin dispozitive tip laptop, PDA-uri, 

Telefoane Wi-Fi, telefoane inteligente, tablete, stationare CPE (Customer Promise 

Equipment), mobile in vehicul CPE, si alte dispozitive de acces conforme cu 

standardele de tehnologie 802.11. 

- Sistemul Wireless MESH trebuie de asemenea sa furnizeze o rezilienta 

mare la interferente, prin analize de frecventa in mod inteligent si dinamic, utilizand 

tehnici de filtrare de zgomot si de alocare optima canal de comunicare. 

- Sistemul Wireless de tip MESH trebuie sa suporte minim 802.1q, trafic 

sub VLAN (802.1q prin 802.1q) prin radio si de la alte unitati catre portul de Ethernet. 

- Sistemul Wireless MESH va asigura: 

o Functionalitate minim la nimvel de radio si calitate IP QoS pentru diferite 

metode de trasmitere a datelor (VLAN-uri, TOS de biti, IP, UDP port, port, etc) si pana 

la 4 cozi de servicii diferentiate. 

o Capacitatea de a auto-Heal, auto-Configurare si auto-Tune in intreaga 

retea, pentru a optimiza performanta de ansamblu,, asigurarea redundantei, si 

scalabilitate 

o Capacitatea de a gestiona reteua de la distanta (remote access) 

o Autentificare conexiunii dispozitivelor hardware in retea. 

o Tipuri de autentificare 802.1x, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 

EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP, si liste de control acces 

o Capacitatea de a suporta aplicatii de trafic folosind multicast 

o Manipularea consolidata de date, managementul eficient si optimizarea 

retelei de trafic multicast 

o Mai multe aplicatii simultan, pe fiecare profil de frecventa si SSID, care 

este disponibil 

 
Cerinte specifice terminalelor: 

- Sa fie capabile sa realizeze o retea care este destinata pentru 

transportarea datelor, instructiunilor si servicii de transport voce prin nodurile de 

retea.Sa ofere o conexiune continua si sa dispuna de niste algormi de reconfigurare 

in cazul in care nodul se blocheaza sau devine neoperational. Scopul principal al 

acestui agoritm este de a gasi cea mai optima ruta pentru ocolirea nodurilor 

neoperationale si de a transmite pana la destinatie pachetele de date. 

- Sa permita in caz de necesitate sau dezvoltari ulterioare interconectarea 

cu alte noduri din retea 

- Raza de acoperire si putere exceptionala, putere de translatare, timp de 

latenta redus 

- Alocare dinamica automata al canalului, control automat al puterii si al 

ratei datelor. 

- Selectia optima a frecventei pentru eficientizarea spectrului radio 
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- Echiparea sa fie standard 802.11ac sau optimal la cerere si 802.11ax 

pentru acces de mare viteza Wi-Fi si interconectare pentru retele cu noduri 

- Terminalele de la punctele de retranslatie sa fie dotate minim cu 2 antene 

pentru optimizare automatica mai eficienta a transmisiei si receptiei datelor in functie 

de conditiile mediului radio. 

- Carcasa echipamentului sa permita functionarea in conditii meteo 

vitrege, sa nu perminta infiltrarea apei sau circulatia aerului, sa permita conectarea 

antenelor si alimentarii fara a degrada caracteristicile de izolatie. Carcasa trebuie sa 

fie conform cerintelor IP67 cu temperatura de functionare intre -40°C si +55°C si 

umiditate intre 10% si 90% fara condensare 

- In ceea ce priveste securitatea terminalul trebuie sa lucreze si sa 

recunoasca urmatoarele: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WKIP, AES, MAC Address 

Access Control Lists. 

- Managementul local si de la distanta prin HTTP, SNMP, actualizare 

firmwareului de la distanta. 

- Rezolvarea problemelor prin mai multe posibilitati cum ar fi monitorizare 

Client, lista aparatelor vecine fara fir, loggarea evenimentelor si al statisticilor, 

monitorizarea 1,2 NAT, lista puterii semnalului 

- Sistemul furnizeaza o rezilienta mare la interferente si este dotat cu 

chipuri si software care filtreaza/reduc zgomotul si optimizeaza automat canalele de 

comunicare. 

- Echipamentele vor fi de tip Carrier-Grade/Industriale (nu se accepta 

echipamente de tip home sau pentru birouri) 

Cerinte tehnice minime Puncte de Acces: 

- Carcasa de exterior IP67 

- Alimentare PoE Gigabit 

- 867Mbps rate 

- 2x2:2 802.11ac 

- Minim 500 utilizatori simultani 

- Mesh 

- Antena adaptiva cu elemente multiple 

- Scanare predictiva a canalelor wireless pentru selectie automata 

- Temperatura de operare -20gr – +65gr 

 
Cerinte pentru solutia de management a echipamentelor WiFi: 

Va fi furnizata o solutie tip controller pentru intreaga retea wifi (de tip hardware 

sau de tip software cu server inclus). Echipamentul va fi instalat in sediul principal din 

Bd. Poligrafiei nr.4. Detalii tehnice minime solutie tip controller: 

- Sa suporte toate punctele de acces din sistem 

- Upgrade de firmware al punctelor de acces 

- Configurarea punctelor de acces 

- Detectarea punctelor de acces de tip rogue 

- Configurarea retelelor de tip WLAN 

- Filtrare de continut prin URL-uri 

- Filtrare trafic prin ACL-uri 

- Filtrare trafic in functie de tipul de sistem de operare al clientului 

- Limitare trafic per wlan/client/etc 
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Cerinte pentru solutia de raportare WiFi: 

Va fi furnizata o solutie de raportare pentru intreaga retea wifi (de tip hardware 

sau de tip software cu server inclus). Echipamentul va fi instalat in sediul principal din 

Bd. Poligrafiei nr.4. Detalii tehnice minime solutie tip raportare: 

- Rapoarte de trafic (total/pe zile/per ap/per locatie/per client/per wlan/etc) 

- Rapoarte de disponibilitate a punctelor de acces (erori, downtime etc) 

- Rapoarte clienti (trafic, sistem de operare, producatori, numar clienti 

unici, repetitivi etc) 

- Rapoarte analiza trafic (tip aplicatii accesate etc) 

- Rapoarte timpi RF (utilizare spectru RF etc) 

 
Cerinte pentru solutia de management a echipamentelor de retelistica: 

Va fi furnizata o solutie tip controller pentru routerele si switchurile din intreaga 

retea de comunicatii pe care comunica echipamentele WiFi (de tip hardware sau de 

tip software cu server inclus). Echipamentul va fi instalat in sediul principal din Bd. 

Poligrafiei nr.4. Detalii tehnice minime solutie tip controller: 

- Sa suporte toate echipamentele de tip router/switch din sistem 

- Upgrade de firmware al echipamentelor 

- Configurarea echipamentelor (rute, firewall, alte configurari) 

- Monitorizarea retelei 

- Raportarea automata a problemelor, conexiunilor intrerupte etc. 

 
Cerinte pentru routere, conectica si conexiuni: 

- Se va furniza pentru fiecare locatie in parte cate o conexiune la Internet 

cu viteze minime de 300Mbps Internet/extern si 1Gbps metropolitan. 

- Router-ul utilizat in fiecare locatie de unde se va face accesul la internet 

va permite conectarea la reteaua de internet al sistemului wireless de tip mesh din 

cadrul fiecarei locatii si va putea routa sustinut minim 1 Gbps, cu politici de firewall 

active si va fi de tip industrial. 

- Acesta se va instala dupa echipamentul existent oferit de catre furnizorul 

local de internet. 

- Amplasarea acestuia se va face in acelasi spatiu unde exista deja 

instalata aparatura IT care deserveste fiecare locatie sau dupa caz, in functie de 

conditiile de teren se va stabili un loc de comun acord cu fiecare locatie. 

- Alimentarea cu energie electrica se va efectua local de unde sunt 

alimentate celelalte echipamente IT 

- Dat fiind faptul ca reteaua de date wireless la furnizorul de internet va 

trebui sa fie unul de marca, nu se va accepta utilizarea de aparatura care nu este 

destinata utilizarii profesionale. 

- Routerul securizat furnizat de catre ofertant va detine o tehnologie 

avansata care va contine cel putin urmatoarele: distributie rapida prin cal cu motor 

integrat, legaturi multipunct, capabilitati extinse de calitate a serviciului, retea de date 

virtuala prin ethernet unica, sa prezinte o securitate robusta incluzand IPsec VPN, 

stateful firewall, policy-based NAT si protectie DoS 

- Conectica va fi realizata printr-un cablu de date care va asigura 

conexiunea de la router-ul de comunicatii pana la primul echipament radio si va fi unul 
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cu o foarte buna izolatie din punct de vedere electric si a datelor. Va trebui sa reziste 

la intemperii si la forta de tragere. 

Alte cerinte: 

- Sistemul va fi instalat la cheie, pus in functiune si testat, incluzand 

abonamentul la internet pe toata perioada contractului pentru fiecare locatie, de la 

punerea in functiune a sistemului (in perioada de implementare a proiectului), toate 

cheltuielile de racordare la reteaua de alimentare si la ISP fiind suportate de catre 

ofertant. Acesta va include in pretul ofertat pentru fiecare locatie si pretul pentru 

aproximativ 1.000m cablu de alimentare electrica 3x1 din cupru litat si 100m cablu de 

date conform descrierii de la capitolul Conectica. 

- Termenul pentru interventie pentru remedierea deficientelor sesizate 

este de max 4 ore de la comunicarea acestora catre ofertant. Furnizorul va oferi 

asistenta tehnica fara alte costuri si in acesta perioada va inlocui echipamente care 

sunt defecte sau prezinta anomalii de functionare in termen de maxim 48 de ore. 
 

 

 

5. Intretinere si mentenanta pentru IT si curenti slabi 
 

Serviciul de Intretinere si mentenanta pentru IT si curenti slabi contine 

urmatoarele categorii de servicii: 

 Furnizare email 

Furnizare Internet 

Mentenanta retea 

Mentenanta calculatoare 

Mentenanta UPS-uri 

Mentenanta sistem de telecomunicatii si CaTV 

Mentenanta sistem detectie si semnalizare incendiu 

Mentenanta servere 

Mentenanta sisteme de alarma si control acces 

 
Furnizare email 

 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Se doreste serviciu email profesional de tip Office 365. Cerinte minime ale 

serviciului de gazduire email Office 365: 

- spatiu de stocare minim 50GB/utilizator 

- trimiterea de mesaje cu dimensiune de 150MB (intre utilizatorii interni) 

- scanare anti-spam si antivirus Exchange Online Protection 

- compatibilitate integrala cu Microsoft Outlook (sincronizare mesaje, 

calendar, taskuri, notite, out of office, reguli etc) 

- client web cu functionalitatile din Microsoft Outlook 

- lista de contacte globala – care sa contina lista cu toate casutele de e- 
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mail ale institutiei 

- lista de contacte personala – fiecare utilizator sa isi poata stoca 

contactele proprii 

- calendar – fiecare utilizator sa isi poata organiza timpul. 

- activitati – fiecare utilizator sa isi poata organiza activitatile. 

- note – fiecare utilizator sa isi poata stoca notite. 

- partajarea oricarui fel de folder (e-mailuri, calendar etc.) cu drepturi 

granulare (citire, scriere, adaugare etc.) 

- reguli de gestiune a e-mailului implementate la nivel de server (ex.: e- 

mailurile venite de la contabilitate trebuie mutate automat intr-un anumit folder sau sa 

se trimita mai departe altor persoane din cadrul institutiei) – care sa functioneze 

indiferent daca e-mailul este accesat prin Outlook, webmail sau alte metode. 

- posibilitatea blocarii anumitor e-mailuri la nivel de server, per utilizator 

– daca utilizatorul a blocat e-mailurile de la o anumita adresa de e-mail, acestea sa 

nu mai intre in folderul de e-mailuri primite, ci intr-un folder special destinat e-mailurilor 

blocate (Junk/Spam/Bulk), indiferent daca este folosit Outlook sau webmail pentru 

access. 

- posibilitatea accesului la e-mail folosind Outlook in mod neconectat la 

Internet – utilizatorii trebuie sa-si poata accesa e-mailurile vechi chiar daca un anumit 

timp nu au acces la Internet. 

- auto-reply – trimiterea automata de raspunsuri cand un utilizator nu este 

disponibil/este in concediu. 

- cautare in e-mailuri la nivel de server – pentru o cautare rapida, eficienta 

si pentru a nu incarca prea mult sistemul de pe care utilizatorul acceseaza e-mailul, 

serverul trebuie sa faca cautarea in e-mailuri. 

- definire de liste de distributie globale, folosibile in cadrul intregii institutii. 

- definire de liste de distributie personale, folosibile de fiecare utilizator in 

parte. 

- configurarea aplicatiei client de e-mail, in vederea conectarii la server, 

sa se faca usor, serverul de mesagerie prin componentele sale sa configureaze 

automat profilul de Outlook al utilizatorului. 

- posibilitatea de a controla ce utilizatori au permisiunea de a trimite 

mesaje in Internet cu ajutorul regulilor la nivel de transport. 

 

Furnizare internet 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Solutia la sediul principal va fi furnizata pe 2 canale diferite, independente, de 

la provideri diferiti, simultan: 

- Fibra optica #1, ingropata pana la sediul institutiei, apoi postata pe perete 

pana la rack-ul de echipamente: banda de internet externa minim garantata (trafic 

sustinut) – minim 300Mbps; banda metropolitana simetrica garantata de minim 1Gbps. 

Uptime 99,9%/luna. 
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- Fibra optica #2, ingropata pana la sediul institutiei, apoi postata pe perete 

pana la rack-ul de echipamente: banda de internet externa minim garantata (trafic 

sustinut) – minim 100Mbps; banda metropolitana simetrica garantata de minim 1Gbps. 

Uptime 99,9%/luna. 

 
Se va furniza o solutie tehnica moderna pentru a balansa cele doua canale sau 

pentru a schimba intre ele in momentul in care unul nu mai este disponibil de tip router 

cu firewall ce ofera securitate si performanta la viteze mari, atat pentru sediul central 

cat si pentru sediile externe legate la retea fizic sau prin wireless. 

Specificatii de viteza minime: 

- Firewall Throughput: 20 Gbps (1518/512 byte UDP), 9 Gbps (64 byte 

UDP) 

- Latenta: maxim 3 µs 

- Sesiuni concurente: 2 milioane 

- Sesiuni noi/sec: 135.000 

- Politici firewall: 10.000 

- IPsec VPN Throughput (512 byte): 9 Gbps 

- G/W to G/W IPsec Tunnels: 2.000 

- Client to G/W IPsec Tunnels: 10.000 

- SSL VPN Throughput: 900 Mbps 

- IPS Throughput: 2,2 Gbps 

- SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS): 820 Mbps 

- Application Control Throughput: 3,5 Gbps 

- NGFW Throughput: 1,8 Gbps 

- Threat Protection Throughput: 1,2 Gbps 
 

Alte specificatii: 

- 18 porturi GE RJ45, 4 porturi GE SFP 

- Echipamentul 8x5 Enterprise Protection cu o subscriptie de 1 an ce 

cuprinde: 

- 8x5 Contract: Hardware Replacement, Firmware and General 

Upgrades, 8x5 Enhanced Support 

- 8x5 Enterprise Protection: NGFW Application Control & IPS, Web 

Filtering, Sandbox, AntiVirus, Mobile Security, AntiSpam 

- utilizează procesoare de securitate integrate și servicii de securitate a 

inteligenței artificiale de la laboratoarele 

- pentru a furniza protecție de top și performanță ridicată, inclusiv trafic 

criptat. 

- reduce complexitatea cu vizibilitate automată în aplicații, utilizatori și 

rețele și oferă ratinguri de securitate pentru a adopta cele mai bune practici de 

securitate. 

- controlul aplicațiilor 

- sa poata crea rapid politici pentru a permite, a nega sau a restricționa 

accesul la aplicații sau la categorii de aplicații. 

- sa poata controla accesul la aplicatii precum: 

- youtube 

- facebook 
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- skype 

- torenti 

- filtrare web 

- protejeaza reteaua blocand accesul la site-uri infectate sau cu continut 

neadecvat 

- sa poata fi blocate site-urile care nu sunt de interes pentru business 

folosing categorii prestabilite sau folosind cuvinte cheie (ex: jocuri) 

- antivirus si prevenirea intruziunii 

- vizibilitate si Rapoarte complete 

- va putea genera rapoarte complete despre activitatea din reteaua 

administratiei, rapoarte ce pot cuprinde: 

- activitatea userilor 

- site-uri accesate 

- timp petrecut pe site-uri 

- atacuri in retea 

- orice detalii despre traficul din reteaua administratiei. 

- NGFW Application Control, IPS, Antivirus, Botnet, IP/Domain 

Reputation, Mobile Security, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, Virus 

Outbreak Protection, Content, Disarm & Reconstruction, 

- echipamentul trebuie sa combine functiile de firewall, IPSec VPN si IPS 

cu tehnici de accelerare, prin care functia de firewall foloseste un modul software 

si/sau hardware optimizat astfel incat sa sporeasca performantele. 

- modulul de VPN/firewall trebuie sa asigure protectia a cel putin 200 de 

aplicatii si protocoale predefinite, inclusiv VoIP, instant messaging (IM), si aplicatii 

punct la punct (P2P). 

- modulul de IPS va face detectia pe baza semnaturilor si a protocoalelor 

bazate pe anomalii. 

- echipamentul trebuie sa asigure protectie impotriva atacurilor: spam, 

atacuri impotriva infrastructurii de messaging. 

- echipamentul trebuie sa ofere posibilitatea de a fi updatat cu regularitate, 

oferind astfel securitate impotriva celor mai noi pericole. 

- modulul de detectie a intruziunilor IPS integrat trebuie sa utilizezeze 

semnaturi si protocoale bazate pe anomalii pentru a proteja servicii critice precum 

FTP, HTTP de atacuri cunoscute sau nu. 

- echipamentul va conecta utilizatorii interni si externi la reteaua protejata 

prin acces remote sigur (tunele VPN), ce se va realiza pe baza unui client software. 

- echipamentul trebuie sa ofere si optiuni de securitate cum ar fi: protectii 

antivirus, anti- malware, antispam, email si web. 

- echipamentul trebuie sa includa tehnologii software de accelerare care 

accelereaza functiile nivelului retea, cum ar fi controlul accesului la firewall si functiile 

nivelului aplicatie, cum ar fi prevenirea intruziunilor (IPS). 

- accelerarea multi-core. 

- accelerarea functiilor de securitate. 

- tehnologii avansate de cluster. 

- echipamentul trebuie sa ofere protectie pentru VoIP: SIP, H.323, MGCP 

si SCCP cu suport pentru NAT. 

- echipamentul trebuie sa suporte minim 200 de tipuri de protocoale si 
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aplicatii predefinite. 

- echipamentul trebuie sa ofere configurarea de NAT: suport pentru NAT 

static sau ascuns cu functionalitate de adaugare de reguli in mod automat sau manual. 

- echipamentul trebuie sa ofere segmentarea retelelor in retele virtuale 

(VLAN) cu pana la 256 vlan-uri pe interfata. 

- echipamentul trebuie sa ofere configurarea cu adrese IP dinamice. 

- echipamentul trebuie sa ofere agregare de link-uri : 802.3ad pasiv si 

802.3ad active. 

- echipamentul  trebuie sa ofere configurarea in  modul  Bridge si 

Transparent (inspecteaza traficul fara a modifica routarea ip originala). 

- echipamentul trebuie sa ofere suport pentru retele de tip IPv4 si IPv6. 

- echipamentul trebuie sa ofere metode de autentificare de tip : user, 

client, sesiune. 

- echipamentul trebuie sa ofere suport pentru RADIUS si grupuri RADIUS 

: servere multiple si MS-CHAPv2, metode MS-PAP. 

- echipamentul trebuie sa ofere suport pentru LDAP si grupuri LDAP : 

Microsoft Active Directory, Novell Directory Server, Red Hat Directory Server, server 

OPSEC certificat LDAP. 

- Echipamentul trebuie sa ofere suport pentru metode de autentificare 

customizate. 

- Sa ofere protectie la nivel de retea: blocheaza atacuri precum DoS, 

scanarea porturilor sau atacuri IP/ICMP/TCP. 

- Sa ofere protectie la nivel aplicatie: blocheaza atacuri precum DNS 

cache poisoning, FTP bounce, cereri incorecte. 

- Sa ofere metode de detectare multiple bazate pe: semnaturi de 

vulnerabilitate si exploit, validare de protocoale, anomalii la nivelul protocoalelor si 

detectare bazata pe comportamentul protocoalelor. 

- Sa ofere protectie in timp real si update-uri de protectie pentru: 

vulnerabilitati client si server, exploit-uri, folosirea eronata a protocoalelor, incercari de 

tunneling, controlul protocoalelor, incercari de comunicatii malware cu exteriorul, 

atacuri de tip generic fara semanturi predefinite si functii de securitate preventive. 

- Sa ofere detectia de atacuri in aplicatii de mesagerie instant : MSN, 

Yahoo, ICQ si Skype, Blocari aplicatii punc la punct. 

- Sa permita activarea regulilor de protectie in functie de: severitatea 

atacului, impactul asupra performantelor si nivelul de incredere a protectiei. 

- Sa ofere posibilitatea de capturare a traficului de retea pentru analize 

detaliate. 

- Sa ofere exceptii de la protectiile IPS. 

- Echipamentul trebuie sa permita controlul aplicatiilor permitand politicilor 

de securitate sa identifice, sa permita, sa blocheze sau sa limiteze folosirea de aplicatii 

de retea, incluzand Web 2.0 si retele de socializare, indiferent de port, protocol sau de 

tehnicile evazive folosite de useri pentru a traversa reteaua. 

- Echipamentul trebuie sa permita configurarea rolurilor de acces a 

userilor, grupurilor de useri si a statiilor de lucru. 

- Sa permita multiple metode de obtinere a identitatii unui user, incluzand: 

fara client, captive portal sau agent de identificare. Informatiile de identitate pot fi 

folosite pentru aplicarea si impunerea politicilor bazate pe useri. 
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- Sa permita partajarea identitatii: intr-o implementare distribuita 

identitatea poate fi optinuta de un gateway si partajata intre totate celelalte gateway- 

uri. 

- Sa permita integrarea cu AD (Active Directory). 

- Sa ofere managementul centralizat a accesului userilor la resursele 

institutiei si la aplicatiile HTTP. 

- Sa permita accesul granular la centrele de date, aplicatiile si segmentele 

de retea in functie de user, statie de lucru sau locatie prevenind astfel accesul 

neautorizat la resursele institutiei si pierderea de date importante. 

- Sa permita urmatoarele protocoale: IPv4 RFC 791, ICMP RFC 792, ARP 

RFC 826, ICMP Router Discovery (server) RFC 1256, CIDR RFC 1519, Tunele statice, 

cerinte pentru IPv4 Routers RFC 1812, RFC 2474 (general diffserv PHB information), 

RFC 3246 (EF behavior description), RFC 2597 (AF behavior description), 

Bootp/DHCP Relay RFCs 951, 2131, Route Aggregation and Redistribution, 

Unnumbered Interfaces, Link Negotiation IEEE 802.3ad, Flow Control IEEE 802.3x, 

Private (RFC 1918) and Public IP routing, VLAN 802.1Q Transparent Mode. 

- Sa permita urmatoarele protocoale de routare dinamice : RIP RFC 1058, 

RIP v2 (cu autentificare) RFC 1723, OSPFv2 RFC 2328, BGP4 RFCs 1771, 1963, 

1966, 1997, 2918. 

- Sa permita QoS prin alocare minima de banda, prin masurarea 

prioritatilor si prin limitare de banda. 

- Sa permita LLQ (Low Latency Queuing) reducand latenta pentru traficul 

sensibil. 

- Sa permita DiffServ (Integrated Differentiated Services) – ofera 

posibilitatea providerilor sa ofere servicii QoS end-to-end pentru VPN si pentru traficul 

necriptat pe IP-urile de WAN. 

- Sa ofere redundanta ISP: rerutarea automata a traficului catre o a doua 

interfata. 

- Sa permita server load balancing si controlul conexiunilor. Algoritmi de 

balansare suportati: Server Load, Round Trip, Round Robin, Random and Domain. 

- Sa permita accelerare firewall: controlul accesului, criptare, NAT, logare, 

ratie conexiuni/sesiuni, verificari generale de securitate, IPS, resurse CIFs, verificari 

de secventa TCP, VPN dynamic. 

- Sa permita sincronizare WAN pe retelele cu o latenta sub 100ms. 

- Sa permita anti-spoofing – previne spoofingul retelelor interne. 

 

 

Mentenanta retea 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Reteaua la sediul principal este formata din aprox. 12 Switch-uri Gigabit de 24 

de porturi totalizand 288 de porturi cu diverse echipamente, PC-uri, periferice etc. 

Este necesara mentenanta retelelor de calculatoare din toate locatiile, precum 
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si din sediul principal, cu servicii incluse precum: 

Propuneri in ceea ce priveste cresterea performantei retelei, a securitatii 

datelor, a scalabilitatii retelei, precum si accesul la resurse de catre toti utilizatorii. 

Asigurarea serviciilor pentru conectarea la reteaua interioara pentru noi 

calculatoare Proiectarea, configurarea si executarea retelelor: instalare si conectare 

sisteme, servere, cablare, elemente retelistica (switchuri, routere etc.). 

Administrare si mentenanta: echipamente retele, conectivitate, optimizarea 

accesului la Internet, distributia conexiunilor in cadrul retelei. 

Intretinerea hardware si software pentru echipamentele de retea active sau 

pasive. 

Interventiile asupra retelei vor fi facute de comun acord cu institutia, avand ca 

scop afectarea minima a activitatii. 

Interventiile sunt efectuate la cerere sau in momentul in care se face un upgrade 

sau o configurare a echipamentelor din retea. 

Interventiile asupra echipamentelor de retea se vor face conform 

recomandarilor producatorilor si specificatiilor tehnice. 

Interventii rapide in termen maxim de 2h pentru evenimente critice. 

Se vor comunica persoanelor responsabile din institutie eventualele necesitati 

de upgrade a retelei. 

In cazul unor incidente se vor oferi echipamente provizorii pana cele defecte 

vor fi reparate sau inlocuite. 

Folosirea numai a echipamentelor si cablurilor Brand Name. Verificarea lunara 

a switchurilor. 

Update-uri de firmware/software pentru toate echipamentele active implicate in 

functionarea retelei. 

Verificarea patch-cordurilor, a prizelor de retea, a patch panel-urilor si a 

configuratiilor placilor de retea. 

Verificarea IP-urilor alocate, pentru a preveni conflicte. 

Furnizarea echipamentelor hardware implicate in functionarea retelei: switchuri, 

placi de retea etc. 

Configurarea switchurilor cu management. Managementul VLAN-urilor in 

cadrul retelei. 

Managementul securitatii retelei, precum si implementarea de tehnologii pentru 

prevenirea de atacuri informatice. 

Update-uri de firmware lunare pentru placile de retea din routerul institutiei. 
Intretinere echipamente conform recomandarilor din documentatiile tehnice de 
insotire a echipamentelor. 
Testarea generala a echipamentului pentru masurarea parametrilor de 

functionare si luarea de masuri, daca este cazul, pentru aducerea acestora la valorile 

nominale de functionare. 

Curatarea echipamentului: suflare/aspirare praf. 

Reglare/ungere sau inlocuirea pieselor in miscare (ventilatoare, coolere, 

sisteme de culisare). 

Interventia in cazul defectarii sau functionarii improprii a echipamentelor si 

remedierea defectelor. 

Depistarea si inlaturarea cauzelor care determina functionarea incorecta a 

echipamentelor. Inlocuirea materialelor si componentelor neconforme care au dus la 

aparitia defectiunilor. Monitorizare si intretinere stivele de comunicatie (switch-uri layer 
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2/3), securizarea porturilor. 

Implementarea si managementul VLAN-urilor. Prioritizarea traficului. 

Furnizarea si schimbarea echipamentelor si materialelor din cadrul retelelor. 

 
Sistemul va fi instalat la cheie, pus in functiune si testat si va include toate 

echipamentele implicate in functionarea sa. 

Se vor realiza interventii in maxim 2 ore de la comunicarea deficientelor. Se va 

oferi asistenta tehnica gratuita pe toata perioada contractuala si se vor inlocui 

echipamente defecte in termen de 48 de ore. 

 

Mentenanta calculatoare 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Este necesara mentenanta sistemelor PC si a tuturor echipamentelor periferice 

sau de alt tip, conectate la PC-uri. 

Asigurarea bunei functionari a calculatoarelor si monitoarelor din sediul 

institutiei Instalarea si configurarea de calculatoare noi. 

Inlocuirea componentelor defecte, eventual a intregului echipament. Interventii 

in maxim 2h de la sesizare. 

Interventii de urgenta prin Internet. 

Update-ul sistemelor de operare la maxim 1 luna. 

Update-ul aplicatiilor (cand acestea devin disponibile de la producator). 

Configurarea clientului de e-mail (Outlook) precum si al sistemului de backup 

Intretinerea clientului de e-mail si al sistemului de backup. 

Recuperari de date pentru sisteme defecte. 

Consultanta pe orice probleme hardware sau software a angajatilor unitatii 

contractante. 

Mentenanta routerului care asigura accesul la Internet: 

- Update-uri ale sistemului de operare. 

- Update-uri lunare de firmware pentru toate componentele. 

- Update-uri ale firewall-ului, in functie de nevoile institutiei. 

- Intretinerea sistemului automat de monitorizare a routerului. 

Servicii devirusare calculatoare: 

- Posibilitatea de update centralizat a solutiei antivirus atat pentru statii cat 

si pentru servere in mod automat/programat la un interval de maxim 1 ora. 

- Existenta unui singur motor de scanare a antivirusului de statie, pentru a 

nu se incarca suplimentar memoria sistemelor de calcul. 

- Din considerentele unei solutii complete cu management centralizat, 

intreaga solutie va apartine aceluiasi producator. 

- Asigurarea si garantarea actualizarii semnaturilor de virus si upgrade la 

noi versiuni pe intreaga perioada care se va contracta. 

- Solutiile antivirus trebuie sa aiba optiunea de scanare automata a 

fisierelor, a memoriei si a cheilor de registri Windows inainte de instalarea pe sisteme. 



28 
 

- Pentru reducerea la minim a consumului de resurse, solutiile antivirus 

trebuie sa permita instalarea customizata a modulelor detinute (de exemplu, sa 

permita instalarea solutiilor software fara modulul antispam sau modulul firewall). 

Actualizari de Programe (incluzand noi versiuni, editii, patch-uri), pe masura ce 

ele devin disponibile comercial si daca ofertantul le recomanda sau beneficiarul le 

solicita. 

Asigurarea accesului la site-ul de suport al producatorului pentru descarcarea 

tuturor noilor versiuni, editii si patch-uri precum si a documentatiei pentru produsele 

care fac obiectul contractului de servicii. 

Asistenta tehnica si suport, ca raspuns la solicitarile beneficiarului, care se 

refera la: intrebari simple, de scurta durata, care se refera la instalare, utilizare si 

configurare; intrebari cu privire la documentatii si publicatii despre produsele 

respective; informatii de tip diagnostic pentru asistenta in izolarea cauzei problemelor 

aparute in functionare (de ex. asistenta in interpretarea rapoartelor problemelor de 

instalare sau referitoare la documentatiile produselor software eligibile, cum ar fi trace- 

uri si dump-uri); pentru defecte cunoscute de catre ofertant, informatii disponibile de 

service corectiv si patch-uri de programe pe care beneficiarul are dreptul sa le 

primeasca in termenii contractului ce va fi incheiat. 

Ofertantul va oferi asistenta tehnica si suport prin telefon si/sau e-mail, precum 

si prin acces electronic, daca este disponibil, solicitantilor din partea beneficiarului. 

Instalare, configurare si intretinere de servicii de tip server (DNS, DHCP, IIS, 

WINS, DFS, etc.). 

Monitorizarea si evaluarea log-urilor generate de servere in vederea tratarii si 

raportarii eventualelor riscuri. 

Aducerea la zi a pachetelor de programe de tip server (patch-uri de securitate, 

instalare service pack, etc.). 

Intretinere echipamente din parcul informatic conform recomandarilor din 

documentatiile tehnice de insotire a echipamentelor. 

Revizie generala. 

Testarea generala a echipamentului pentru masurarea parametrilor de 

functionare si luarea de masuri, daca este cazul, pentru aducerea acestora la valorile 

nominale de functionare. 

Curatirea echipamentului: suflare/aspirare praf. 

Reglare/ungere sau inlocuirea pieselor in miscare (ventilatoare, cooler, sisteme 

de culisare). 

Interventia in cazul defectarii sau functionarii improprii a echipamentelor si 

remedierea defectelor. 

Depistarea si inlaturarea cauzelor care determina functionarea incorecta a 

echipamentelor. Inlocuirea materialelor si componentelor neconforme care au dus la 

aparitia defectiunilor. Asistenta tehnica la mutarea echipamentelor in diverse locatii, in 

functie de nevoi. 

Reconfigurari de sisteme de calcul. 

Instalare si configurare software de baza (Sistem de operare, Microsoft Office, 

Antivirus etc.). Intretinere software de baza (Sistem de operare, Microsoft Office, 

Antivirus).Actualizare pachete antivirus. Actualizare service ack-uri. 

Asistenta tehnica software acordata utilizatorilor pentru pachetele de programe 

licentiate. 
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Suport si scolarizare pentru aplicatiile standard de birou. Implementarea si 

configurarea de solutii de backup. 

Suport si formare personal pentru salvarea datelor pe medii inscriptibile. 

Asistenta si suport la achizitionarea de pachete software. 

Asistenta la achizitionarea de produse hardware. Reinstalari si/sau realocari de 

echipamente periferice. 

Recuperarea si/sau transfer de date. 

Un lucru important in durata de viata a unui sistem, consta in modul de 

intretinere al acestuia. “Sanatatea” sistemului depinde de modul de realizare a 

mentenantei. 

Activitatile principale desfasurate in scopul mentinerii in functiunea 

echipamentelor constau in: 

- Teste 

- Masuratori 

- Inlocuiri de component defecte 

- Reglaje si reparatii 

Furnizarea si schimbarea componentelor defecte sau pentru upgrade. 

 

Mentenanta UPS-uri 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Este necesara mentenanta UPS-urilor. 

Reparatia, inlocuirea sau mutarea echipamentelor care asigura functionarea 

UPS-urilor. Instalarea de noi UPS-uri. 

Asigurarea bunei functionari a UPS-urilor. 

Testarea comutarii UPS-urilor. 

Calibrarea UPS-urilor. 

Schimbarea bateriilor. 

Se vor executa toate operatiile de reparatii UPS, indiferent de producator sau 

putere: 

– Reparatii placi de baza 

– Reparatii scurt circuit 

– Inlocuire condensatori 

– Reparatii module de alimentare 

– Inlocuire baterii 

– Recalibrari 

Totodata se vor efectua si servicii de mentenanta si intretinere periodica. 

Toate operatiile privind reparatiile trebuie sa aiba min 1 an garantie. 

 

Mentenanta sistem de telecomunicatii si CaTV 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 
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mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Este necesara mentenanta tuturor posturilor telefonice. Jurnalizare si tratarea 

alarmelor aparute in sistem. 

Sistemul este compus din centrala Panasonic KX-NS5500, 2 module DSP si 

telefoane IP si digitale. 

Programari si reprogramari conform cerintelor clientului. 

Urmarire si solutionare disfunctionalitati aparute in software-ul centralei. 

Actualizare corectii software aparute (patch-uri software). 

Modificare drepturi de acces conform cerintelor clientului. 

Urmarea si asigurarea interconectivitatii cu soft-ul pentru urmarirea 

convorbirilor telefonice. 

Asigurarea suportului tehnic pentru reconfigurari de interioare, de retea sau linii 

externe in cadrul institutiei. 

Asigurarea suportului tehnic in cazul defectiunilor in infrastructura Romtelecom 

sau provideri de servicii telefonice GSM. 

Programare centrala telefonica pentru functii/ facilitati suplimentare in cadrul 

versiunii hardware instalate. 

Service post-garantie echipamente pentru terminale digitale si analogice 

aferente. Revizii periodice privind sistemul telefonic. 

Consultanta tehnica de specialitate privind modernizarea sistemului. 

Consultanta tehnica de specialitate pentru prevenirea avariilor. 

Consultanta tehnica de specialitate pentru optimizarea costurilor de exploatare. 

Verificare periodica a sistemului de alimentare de rezerva. 

Mutari terminale de voce. 

Instalari de echipamente sau terminale de voce. Masuratori specifice pentru 

terminale si centrala. Intretinere curenta pentru repartitoarele de voce. Deblocare 

interfete. 

Prestatorul va asigura piesele de schimb pentru remedierea defectiunilor 

aparute in sistemul de telecomunicatii. 

In afara de cerintele de mai sus, se vor include: instalari centrala telefonica, 

instalari si configurari aparate fax, instalari si configurari aparate telefonice, instalari 

prize de voce, instalari cabluri si canal cabluri. 

 
 

PREVEDERI CU PRIVIRE LA SERVICIUL DE MENTENANTA SISTEM CaTV: 

Este necesara mentenanta televizoarelor. 

Reparatia, inlocuirea sau mutarea echipamentelor TV. Instalarea si 

configurarea echipamentelor TV. Instalari cabluri TV si canal cabluri. 

Reparatia, inlocuirea si mutarea splitterelor TV. Inlocuirea telecomenzilor 

defecte. 

 

Mentenanta sistem detectie si semnalizare incendiu 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 
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mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Este necesara mentenanta senzorilor conectati la sistemul de detectie 

incendiu. Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde: 

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor 

defectiuni. 

- pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in 

vederea verificarii interne a acesteia. 

- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a 

centralei. 

- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne 

de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni. 

- examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de 

alimentare si a bateriilor de acumulator. 

- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si 

remedierea legaturilor imperfecte. 

- reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal. 

- examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau 

observand list-ingul imprimantei unde este cazul. 

- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea 

indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-lui intern (prin apasare). 

- preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator). 

Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu va 

cuprinde: 

- verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem. 

- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecate detector, iar in cazul 

in care unul sau mai multi detectori de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor 

curata pentru aducerea lor la pragul normal. 

- se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane 

manuale la alarma de incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare, afisare 

in cadrul centralei si actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. In cadrul 

acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul 

de evenimente. La urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat cele 

verificate anterior pentru o acoperire cat mai mare a sistemului. 

Verificarile specifice la alarma vor cuprinde: 

- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu. 

- Gasirea si analizarea cauzei care a denclasat dispozitivul si, daca este 

cazul, indepartarea ei. 

- In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul 

(daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva. 

- In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de 

evenimente, dupa ce sistemul va fi repus in functiune. 

- In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment 

la care a fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferii toate informatiile 

necesare catre beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti. 

Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara 
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acordul expres al beneficiarului in cauza. 

Verificarile specifice in caz de defect vor cuprinde: 

- Identificarea tipului de defect si a locatiei acestuia. 

- Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul. 

- Inlaturarea cauzei si remedierea defectului. 

- Notificarea in jurnalul de evenimente. Verificari trimestriale. 

Pe langa verificarile generale se vor mai verifica urmatoarele: 

- Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de 

detectie si semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service 

sa nu ramana nici un dispozitiv neverificat. 

- Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare. 

- Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza 

depunerii de particule de praf sau fum de tigara. 

Testari functionale: 

1) Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde: 

- Initierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv 

de detectie. 

- Verificarea conformitatii semnalizarii si activitatea iesirilor spre 

echipamentele auxiliare. 

2) Testarea starii de defect va cuprinde: 

Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la: 

- pierderea unei surse de alimentare electrica. 

- un scurtcircuit spre un circuit de detectie. 

- o intrerupere spre un circuit de detectie. 

- scoaterea unui detector / dispozitiv de bucla. 

Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activitatea iesirilor 

spre echipamentele auxiliare. 

3) Testarea starii de deconectare va cuprinde: 

- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie. 

- Deconectarea secventiala a surselor de alimentare. 

- Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a 

unui circuit de semnalizare sonora. 

Reparatii si interventii: 

- Componentele defecte sau care nu ating parametrii tehnici functionali si 

care nu pot fi aduse la parametrii initiali prin reparatii vor fi inlocuite. 

- Componentele care nu pot fi reparate vor fi insotite de un Proces-verbal 

in care se va mentiona cauza defectului si vor fi predate beneficiarului. 

 

Mentenanta servere 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Autoritatea contractata are obligatia de a pune la dispozitie servere pentru 

aplicatiile interne si sa asigure licentele aferente fiecarui server in parte. In prezent 
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detine aproximativ 15 servere de aplicatii (Contabilitate x3, SCIM, Parcaje, 

Registratura etc). 

 
Diagnosticarea problemelor 

Raportarea incidentelor care afectează sistemele acoperite de serviciile de 

suport trebuie să se poată face prin telefon sau mijloace electronice 24 de ore pe zi, 7 

zile pe săptămână, 365 de zile pe an. 

Ofertantul trebuie să ofere posibilitatea urmăririi evoluţiei acţiunilor efectuate în 

vederea rezolvării cazului, prin metode electronice, pe baza numărului de evidenţă 

primit. 

Ofertantul trebuie sa asigure diagnosticarea incidentelor software prin actiuni 

specifice de analiza, testare, interpretare a rezultatelor, sau orice alte modalitati de 

escaladare a incidentelor. 

Timpul de răspuns la incident şi intervenţia la sediul unde sunt instalate 

echipamentele: intervalul de timp de răspuns la incident este considerat ca începînd 

de la înregistrarea apelului de suport până cînd ofertantul începe să lucreze împreună 

cu beneficiarul în vederea diagnosticării şi rezolvării problemei semnalate. 

În cazul incidentelor care nu pot fi soluţionate de la distanţă, ofertantul va 

interveni la sediul unde sunt instalate echipamentele în vederea efectuării reparaţiilor 

asupra softwar-ului de SO sau adiacent, acoperit de serviciile de suport şi aducerii 

acestora în stare operaţională. 

 
Angajamentul ofertantului privind timpul de rezolvare al incidentului: problemele 

software vor fi remediate astfel încât să se asigure funcţionalitatea echipamentelor 

conform timpilor de rezolvare a incidentelor software solicitaţi. Intervalul de timp de 

rezolvare a incidentului este măsurat începînd de la momentul înregistrării apelului de 

suport, pe durata ferestrei de acoperire corespunzatoare nivelului de suport solicitat. 

Dacă beneficiarul solicită reparaţia printr-o intervenţie de service programată, 

angajamentul de timp de reparare va fi măsurat începând de la data şi ora programată 

asupra căreia s-a căzut de acord. 

 
Acces dedicat (bazat pe credenţiale de autentificare) la resursele de informaţii 

tehnice de pe Internet specifice producătorului de echipamente: ofertantul va asigura 

acces la resursele extinse de informaţii tehnice de pe Internet specifice producătorilor 

echipamentelor server, de stocare a datelor şi sistemelor de comunicaţie de date. 

Întrucât, de regulă, acest acces extins este condiţionat prin credenţiale de 

autentificare, ofertantul trebuie să fie în măsură în acest caz să ofere aceste 

credenţiale pe durata contractului. 

 
- Escaladarea incidentelor (raportarea lor catre producator, daca este necesar, 

si in conditiile existentei unui contract de suport software adecvat cu HP, 

CISCO,respectiv Microsoft ) 

 
Serviciile de suport proactive oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici: 

 
- Planificarea si urmarirea livrarii serviciilor proactive prin intermediul unei 

persoane dedicate, desemnată ca punct unic de contact si coordonare a serviciilor, pe 
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parcursul derulării contractului de suport. 

- Ofertantul va asigura suport pentru deployment-ul, instalarea, configurarea si 

gestionarea noilor produse SO si de monitorizare SO, pentru toate tipurile de Sisteme 

de Operare din parcul Beneficiarului. 

Servicii de monitorizare proactiva infrastructura SoftWare HP si SW CISCO (SO 

si componente SW licentiate : Mirror Disk, Service Guard, Command View, 

DataProtector) ; 

□ Evaluarea sistemelor server din punct de vedere al configurării optime, 

performanţei şi securităţii şi furnizarea unui raport documentat cu constatările obţinute 

; 

□ Activităţi de analiză, verificare compatibilităţi şi implementare de 

firmware pe echipamentele server HP Integrity şi HP Proliant specificate; 

□ Activităţi de analiză, verificare compatibilităţi şi implementare de 

firmware pe ansamblurile de echipamente de tip “blade” - servere, componente de 

management, componente de conectivitate LAN şi SAN; 

□ Activităţi de analiză, verificare compatibilităţi şi implementare de patch- 

uri pe sistemele de operare HP-UX de pe echipamentele server HP Integrity 

specificate; 

□ Activităţi de analiză, verificare compatibilităţi şi implementare de 

firmware şi de actualizări ale software-ului de management pe echipamentele de 

stocare a datelor, de infrastructură Storage Area Network (SAN), cuploare HBA din 

servere şi de management SAN specificate ; 

□ Evaluarea sistemelor server din punct de vedere al configurării optime, 

performanţei şi securităţii şi furnizarea unui raport documentat cu constatările obţinute 

; 

□ Evaluarea echipamentelor de stocare a datelor din SAN din punctul de 

vedere al performanţei acestora cu evidenţierea într-un raport documentat a 

potenţialelor limitări atinse sau pe punctul de a fi atinse de către acestea ; 

 
Servicii de monitorizare proactiva infrastructura Microsoft 

□ Loguri sistem de operare; 

□ Parametrii de baza (procesor, memorie, disc, placa de retea); 

□ Actualizari patch-uri de securitate si service pack-uri; 

Servicii de monitorizare proactiva platforma Linux 

In cadrul operatiunilor de mentenanta efectuate sunt aplicate proceduri 

specifice de evaluare, analiza si monitorizare (activitati de tip - tuning, monitorizari, 

verificari log-uri de sistem sau aplicatie, etc.) privind: 

□ Parametrii de baza (CPU, memory usage, HDD usage); 

□ Starea serviciilor; 

□ Alarmele, alertele si mesajele critice. 

□ Actualizari patch-uri de securitate 

□ Analiza serviciilor rulate la nivel de sistem şi furnizarea de 

îmbunătăţiri/modificări ale configuraţiilor acestora, in scopul funcţionarii optime 

□ Evaluarea performanţei şi a gradului de utilizare a serverelor; 
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1. Prestatorul se obliga sa asigure buna functionare a echipamentelor prin 

revizii periodice si diagnosticare si/sau reparatii prin inlocuirea componentelor defecte 

si/sau uzate precum si repunerea in functiune a echipamentelor indicate in prezentul 

Caiet de Sarcini. 

2. Asistenta hardware pentru selectarea solutilor de securizare a retelelor, 

precum si pentru mentinerea performantelor sistemelor; 

3. Servicii de informare care sa inzestreze personalul cu ultimele cunostinte 

despre produsele software utilizate in activitatile curente de intretinere; 

4. Instalarea ultimelor versiuni ale Service Pack-urilor produselor instalate 

si informarea periodica referitor la aparitia acestora; 

5. Sprijin in achizitia de noi echipamente sau de upgrade pentru sistemele 

existente, care coincid cu arhitecturile existente in cadrul Senatului. 

6. Service pentru calculatoare: 

i. Intretinere 

- Desprafuire interna a echipamentului utilizand instrumente specifice de 

aspiratie sau de inlaturare a prafului. 

- Teste de diagnosticare/functionalitate (teste specifice pentru procesor, 

memorie, placa video, hard disk, placa de retea, etc). 

- Verificare tensiuni sursa alimentare. 

- Verificare functionare ventilatoare. 

- Verificare de virusi si devirusare. 

- Actualizare sisteme de operare, aplicatii, utilitare 

- Curatare fisiere temporare 

- Configurare registri 

- Mentenanta HDD (testare, defragmentare) 

ii. Reparatii 

- Hardware: 

o Inlocuire componente defecte. 

- Software: 

o Reconfigurare/reinstalare a sistemelor de operare in cazul in care 

configurarile existente genereaza functionari defectuoase ale echipamentelor. 

o Reconfigurare/reinstalare aplicatii software (pachet Office, antivirus, 

utilitare, aplicatii legislative, aplicatii economice). 

o Devirusare. 

o Salvare si recuperare de date. 

o Configurare conexiune retea 

o Configurare client local de mail 

o Instalare/configurare aplicatii semnatura digitala, si criptare 

 
7. Service pentru echipamente de protectie (UPS): 

i. Intretinere 

- Desprafuire interna a echipamentului utilizand instrumente specifice de 

aspiratie sau de inlaturare a prafului. 

- Teste de diagnosticare/functionalitate. 

- Verificare stare acumulatori. 

ii. Reparatii 
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- Hardware: 

o Inlocuire componente defecte si/sau uzate. 

o Inlocuire acumulatori. 

- Software: 

o Reconfigurare/reinstalare aplicatii software. 

 
8. Service pentru echipamente active de retea: 

i. Intretinere 

- Desprafuire interna a echipamentului utilizand instrumente specifice de 

aspiratie sau de inlaturare a prafului. 

- Teste de diagnosticare/functionalitate. 

ii. Reparatii 

- Hardware: 

o Inlocuire componente defecte si/sau uzate. 

o Up-grade echipamente. 

o Montare, configurare echipamente retea. 

- Software: 

o Reconfigurare/reinstalare firmware si/sau aplicatii software. 

9. Service pentru echipamente pasive de retea: 

i. Intretinere 

- Desprafuire interna a dulapurilor de comunicatii utilizand instrumente 

specifice de aspiratie sau de inlaturare a prafului. 

- Verificare a sistemului de racire al dulapurilor de comunicatii. 

- Verificare stare trasee cablare structurata. 

- Verificare stare prize de date. 

- Verificare stare patch-cord-uri. 

ii. Reparatii 

- Hardware: 

o Inlocuire componente defecte si/sau uzate. 

o Modificare si/sau modernizare a retelei de cablare structurata. 

 

Mentenanta sisteme de alarma si control acces 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Este necesară intreținerea și reparaţia sistemelor de alarma de la sediile 

instituţiei, formate din centrale de alarmă, diferite tipuri de senzori, tastaturi, sisteme 

control acces, yale electromagnetice, module de comunicaţie prin Internet, 

acumulatori, surse de alimentare si sirene. 

De asemenea este necesara mentenanta sistemului centralizat de Control 

Acces, format din server si software aferent, centrale de control acces (cele de la 

sediile secundare sunt conectate prin VPN catre sediul principal) si cititoare, butoane, 

tag-uri si alte accesorii aferente. 

Verificarea centralei cuprinde: 



37 
 

- Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor 

defecţiuni. 

- Pregătirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurtă durată în 

vederea verificării interne a acesteia. 

- Deconectarea alternativă a alimentării primare si a celei secundare a 

centralei. 

- Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne 

de supraincal/iri, inlreruperi de circuite sau alte tipuri de defecţiuni. 

- Examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primara de 

alimentare si a bateriilor de acumulator. 

- Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si 

remedierea legaturilor imperfecte. 

- Reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal. 

- Examinarea  listei  de  evenimente  accesând  memoria  centralei  sau 

observând list- ingul imprimantei unde este cazul. 

- Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea 

indicatorilor luminoşi, a afisajului si a buzxer-lul intern (prin apasare). 

- Preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator). 

Verificarea componentelor sistemului alarma va cuprinde: 

- Verificarea integrităţii buclelor si a numărului de componente din sistem. 

Verificarea nivelului desemnai provenit de la fiecate detector, iar in cazul in care 

unul sau mai mulţi senzori au ajuns la pragul de prealarma se vor curata pentru 

aducerea lor la pragul normal. 

- Se vor acţiona unul sau mai mulţi senzori sau butoane manuale la alarma 

si la defect spre a observa corecta lor operare, afişare In cadrul centralei si acţionarea 

dispozitivelor auxiliare corespunzătoare. In cadrul acestui test este indicata izolarea 

sirenelor. Aceasta testare va fi menţionata in jurnalul de evenimente. La următoarele 

verificări se vor acţiona alte dispozitive decât cele verificate anterior pentru o acoperire 

cat mai marea sistemului. 

Verificările specifice la alarma vor cuprinde: 

- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma. 

- Găsirea și analizarea cauzei care a declanşat dispozitivul si. daca este 

cazul, indepartareaei. 

- În cazul in care alarma a fost reala, se va repune in funcţiune dispozitivul 

(daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva. 

- In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de 

evenimente, după ce sistemul va fi repus in funcţiune. 

- In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicaţii sau un eveniment 

la care a fost solicitata intervenţia pompierilor militari) se vor oferii toate informaţiile 

necesare către beneficiar si numai cu acordul beneficiarului către terti. Aceste activitali 

vor avea un caracter confidenţial si nu pot fi făcute publice fara acordul expres al 

beneficiarului in cauza. 

Verificările specifice in caz de defect vor cuprinde: 

- Identificarea tipului de defect si a locaţiei acestuia. 

- Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul. 

- înlăturarea cauzei si remedierea defectului. 

- Notificarea in jurnalul de evenimente. 
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- Verificări trimestriale. 

Pe langa verificările generale se vor mai verifica următoarele: 

- Verificarea unei parii din totalul dispozitivelor automate si manuale de 

detecţie si semnalizare astfel incat la sfârşitul unui an calendaristic de service sa nu 

ramana nici un dispozitiv neverificat. 

- Verificarea sirenelor si dispozitivelor auxiliare. 

- Cu rata rea senzorilor. 

Testări funcţionale: 

- Testarea stării de alarma: 

Iniţierea si resetarea unei stări de alarma de la un dispozitiv de detecţie. 

Verificarea conformităţii semnalizării si activitatea ieşirilor spre echipamentele 

auxiliare. 

- Testarea stării de defect va cuprinde: 

o Iniţierea si rcsctarca defectelor corespunzătoare la: 

- pierderea unei surse de alimentare electrica. 

- un scurtcircuit spre un circuit de detecţie. 

- o intrerupere spre un circuit de detecţie. 

- scoaterea unui senzor / dispozitiv de bucla. 

Verificarea conformităţii semnalizărilor si. daca este cazul, activitatea ieşirilor 

spre echipamentele auxiliare. 

Testarea stării de deconectare va cuprinde: 

- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detecţie. 

- Deconectarea secvenţiala a surselor de alimentare. 

- Verificarea semnalizării corecte la centrala a deconectării accidentale a 

unui circuit de semnalizare sonora. 

Reparaţii si intervenţii: 

- Componentele defecte sau care nu ating parametrii tehnici funcţionali si 

care nu pot fi aduse la parametrii iniţiali prin reparaţii vor fi inlocuite. 

- Componentele care nu pot fi reparate vor fi insotile de un Proces-vcrbal 

in care se va menţiona cauza defectului si vor fi predate beneficiarului. 

- Furnizarea si schimbarea echipamentelor pentru upgrade. 

- Furnizarea si schimbarea echipamentelor si componentelor defecte, fara 

costuri din partea instituţiei. 

Ofertantul va asigura personal tehnic calificat la sediul principal din Bd. 

Poligrafiei nr.4. zilnic (minim 8 ore/zi) in timpul programului de lucru. 

 

6. Serviciu de printare, copiere si scanare pe foaie cu server si 

management centralizat 
 

Contractul se doreste a fi de tip abonament lunar, astfel incat pretul lunar va 

include pretul manoperei si materialului tuturor tipurilor de servicii necesare intretinerii, 

mentenantei si reparatiilor aferente zonelor de recreere, mai precis parcuri, zone de 

joaca si cladiri aferente acestora, aflate in administrarea ADP Sector 1. 

 
Operatorul economic (prestatorul) selectat va furniza servicii de imprimare, 

scanare și fotocopiere la calitatea și cantitatea prevăzute în caietul de sarcini. 

Obiectul achizitiei serviciilor de imprimare, scanare si fotocopiere este 
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asigurarea unui sistem modern de productie si transmitere a documentelor de birou 

(copiere, imprimare si scanare) pentru Administratia Domeniului Public Sector 1. 

Serviciile vor consta in asigurarea activitatilor necesare de furnizare si service pentru 

toate aparatele ce fac obiectul contractului, mentinerea acestora in stare de 

functionare, asigurarea functiilor de copiere, imprimare si scanare, in vederea derularii 

in mod operativ si eficient a activitatilor specifice ale departamentelor de specialitate 

ale Autoritatii. 

 
Operatorul economic selectat (prestatorul) va asigura furnizarea serviciilor de 

imprimare, scanare și fotocopiere, după specificațiile din prezentul Caiet de Sarcini. 

 
Serviciile necesare sunt: 

1. Asigurarea necesarului de echipamente pentru activitati de imprimare, 

fotocopiere si scanare in sediul institutiei. 

2. Asigurarea tuturor consumabilelor exceptand hartia (tonerului, 

developer-ului, role pentru traseul de hartie etc.) precum si a pieselor de schimb, 

necesare functionarii in parametrii optimi a echipamentelor care vor face obiectul 

contractului. 

3. Asigurarea service-ului in vederea functionarii optime a tuturor 

echipamentelor care fac obiectul contractului. 

4. Contorizarea numarului de pagini imprimate, fotocopiate respectiv 

scanate pentru fiecare echipament, precum si centralizarea acestora. 

5. Monitorizarea, raportarea si gestionarea incidentelor de nefunctionare a 

echipamentelor. 

6. Instruirea personalului beneficiarului pentru utilizarea echipamentelor ce 

fac obiectul contractului. 

 
CERINTE PRIVIND SERVICIILE PRESTATE 

 
1) Servicii de intretinere echipamente 

a. Intretinere preventiva 

Prestatorul va asigura serviciile privind intretinerea preventiva si depanarea 

echipamentelor pentru functionarea in parametrii configurati. 

Prestatorul va derula urmatoarele activitati: 

1. va efectua operatiuni de intretinere preventiva; 

2. va implementa un program de intretinere preventiva pentru 

preintampinarea erorilor potentiale ale echipamentelor ce fac obiectul contractului, 

inclusiv inlocuirea pieselor/subansamblelor la finalul perioadei de functionare/utilizare 

stabilite de producatorii echipamentelor ; 

3. va gestiona sistemele de diagnostic si monitorizare; 

4. va mentine un inventar corespunzator de piese  de schimb si 

consumabile necesare echipamentelor ce fac obiectul contractului; 

5. va asigura rezolvarea incidentelor legate de functionarea aparatelor ce 

fac obiectul contractului; 

6. va asigura instruirea personalului desemnat pentru operarea aparatelor 

ce fac obiectul contractului; 

7. va asigura un punct de contact unic pentru preluarea incidentelor de 
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asistenta sau service. 

 
b. Service pentru echipamente 

Piesele de schimb vor fi furnizate de catre ofertant. 

Personalul ofertantului va trebui sa indeplineasca urmatoarete cerinte in 

legatura cu executarea contractului: 

1. sa inteleaga codurile de eroare ale aparatelor ce fac obiectul contractului 

si sa corecteze erorile; 

2. sa efectueze servicii de diagnoza si corectie a neconformitatii de calitate 

a imaginii imprimate; 

3. sa informeze beneficiarui asupra rezolvarii erorii, dupa finalizarea unei 

interventii; 

4. sa asigure curatarea si intretinerea periodica a aparatelor ce fac obiectul 

contractului; 

5. sa asigure instalarea consumabilelor necesare aparatelor ce fac obiectul 

contractului, sau/si asigurarea acestor operatiuni in cooperare cu personalul 

desemnat. 

 
2). Gestionarea consumabilelor 

Ofertantul va crea si implementa o procedura de gestionare a consumabilelor 

care sa corespunda necesitatilor beneficiarului. 

Ofertantul va comanda si mentine un inventar adecvat de consumabiie (tonere, 

developer, role pentru traseul de hartie, hartie de imprimat, etc.) pentru aparatele care 

fac obiectul contractului. 

 
Tinand cont de volumul de copiere al fiecarui echipament ofertantul trebuie sa 

prevada consumabilele si piesele cu caracter de consumabile ce trebuiesc inlocuite 

dupa un anumit numar de copii si efectuarea reviziilor periodice astfel incat sa fie 

preintampinate situatiile in care aparatele ce fac obiectul contratului nu sunt operabile. 

 
Citirea contoarelor se va efectua lunar de catre personalui ofertantului. 

Pentru determinarea volumului lunar de fotocopii efectuate pe un echipament, 

in prima zi lucratoare a fiecarei luni se vor citi inregistrarile contoarelor echipamentelor. 

In cazul in care numarul total de fotocopii/imprimari depaseste numarul inclus in 

serviciu, depasirile vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de catre 

reprezentantii desemnati ai beneficiarului si ai ofertantului si va sta la baza calculului 

sumei datorate in plus prestatorului pentru serviciul prestat in luna anterioara. 

Ofertantul va emite o singura factura lunara aferenta serviciului, eventualele 

depasiri ale volumului lunar inclus. 

Nivelul de calitate al copiilor efectuate de catre echipamente este considerat 

necorespunzator in cazurile urmatoare : 

- prezinta margini innegrite, care nu sunt prezente pe original; 

- intreaga suprafata a copiei este innegrita; 

- pe copie este reprodus partial continutul originalului (portiuni albe); 

- pe copie apar linii, puncte sau diferite suprafete innegrite, care nu exista 

pe original; 

- hartia pe care este executata copia prezinta cutari, indoituri, rupturi 
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datorate antrenarii hartiei prin copiator; 

- copia nu este lizibila la acelasi nivel de calitate cu nivelul originalului. 

 
Tratarea  incidentelor va fi asigurata 8 ore/zi (08-18 sau 09-19), 5 

zile/saptamana (luni - vineri). 

Volumul anual estimat (print, fotocopiere) = 300.000 file tip A4 A/N si color 

SPECIFICATII TEHNICE MINIME 

SPECIFICATII COPIATOR 

Viteza Viteza copiere A4 : pana la 22 ppm 

Viteza copiere A3 : pana la 14 ppm 

Viteza duplex automat A4 : pana la 22 ppm 

Rezolutie copiere 600 x 600 dpi 

Specificatii ADF 

Alimentator Automat Fata-Verso 35 - 128 g/m² (Simplex) / 50 – 128 g/m² 

(Duplex) 

130 coli 68 g/mp A4. 

Viteza Copiator ADF Simpla fata - 36 opm Alb-Negru 600 dpi 

Fata Verso - 17 opm Alb-Negru 600 dpi 

Gradatie 256 gradatii 

Zoom 25 – 400 % ajustabil in pasi de 0,1 % 

Suporturi de copiere* Hartie normala, hartie reciclata, hartie groasa, 

transparente, plicuri, OHP, hartie banner 

Ajustarea densitatii Automat, Manual (9 pasi) 

Memorie 2048 MB standard 

4096 Mb maxim (optional) 

Greutate medie Tavile 1-4: 60 - 256 g/mp 

Bypass: 60 - 256 g/mp 

Bypass 100 coli (A6 - A3 ); hartie tip banner 

Copii multiple 1 – 9.999 

Timp incalzire 20 secunde sau mai putin 

Timp prima copie Color: 8,4 sec. sau mai putin 

Monocrom: 6,8 sec. sau mai putin 

Moduri de culoare Color, monocrom 

SPECIFICATII PRINTER EMPERON (standard) 

Viteza printare Viteza printare A4 simplex/duplex : pana la 22 ppm 

Rezolutie printare 1.800 x 600dpi 

Limbaje de printare PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS 

Drivere Windows VISTA 7/8/8.1/10 (32/64), Windows Server 2008 

(32/64), Windows Server 2008/2012 R2 (64), Macintosh OS X10.x, Linux 

Porturi Std: 10BaseT/100BaseT/1000 BaseT 

Std:USB 2.0 

Procesor 1.200 Mhz 

Memorie RAM 2.048 MB shared 

Memorie HDD 250 GB shared 

Fonturi PS3: (137 fonturi) 
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PCL: (80 fonturi) 

Utilitare software 

Utilitare PageScope Suite 

 
SPECIFICATII SCANNER (standard) 

Viteza Scanare (cu alimentatorul de documente optional) mono/color Pana la 

- 45 ipm 

Dimensiune scanare A3 

Formate fisiere TIFF, PDF, PDF Compact, JPEG, XPS, XPS Compact, 

PPTX, DOCX, XLSX, PDF indexabil, PDF/A, PDF liniarizat 

Scanner Driver TWAIN driver, HDD TWAIN driver 

Functii scanare Network Twain Scan 

Scanare catre E-mail 

Scanare catre FTP 

Scanare catre SMB (PC) 

Scanare catre Box 

Scanare catre WebDAV 

Scanare catre Me 

Scanare catre Home 

Scanare catre USB 

Scanare catre DPWS 

 
"Produs": 

Se doreste serviciul de imprimare, copiere si scanare per pagina cu echipament 

in custodie. 

Serviciul consta in punerea la dispozitie a 6 echipamente, tonerele si toate 

consumabilelor necesare. Service-ul echipamentelor este inclus. 

Produsul contine 12 multifunctionale A3 color pentru perioada contractului cu 

urmatoarele servicii lunare incluse per imprimanta: 

- 5.000 pagini printare/copiere alb/negru 

- 3.000 pagini color printare/copiere 

- numar nelimitat de scanari 

*hartia nu este inclusa 

*pretul lunar este platit pentru volumul inclus in pachet, chiar daca acesta este 

mai mic 

 
Echipamentele vor fi furnizate la sediul autorității contractante, din Bulevardul 

Poligrafiei, nr 4, Sector 1, București si in sediile secundare de pe raza Sectorului 1, 

Bucuresti. 

 
Operatorul economic selectat este responsabil pentru prestarea la timp a 

tuturor serviciilor prevăzute şi prezentate în caietul de sarcini și în contract. 

 
Managementul echipamentelor va fi centralizat intr-un server cu o solutie 

software cu urmatoarele specificatii: 

- Print Authentication – asigneaza drepturi utilizatorilor si workflowuri pentru 

a garanta acces securizat catre imprimante. Va obliga autentificarea 
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utilizatorilor si va stoca analiza folosirii serviciilor de printare pe baza de 

utilizator. Printarea fara autentificare va fi automat blocata de software-ul 

imprimantei, compatibil cu solutia de management. 

- Autentificare RFID – utilizatorii se vor autentifica pe baza de cartele RFID 

(fiecare echipament de printare trebuie dotat cu cititor RFID). 

- Print Roaming – printare securizata, de tip pull catre orice imprimanta din 

sistem folosind un singur driver de print. Scalabil de la un sediu la mai multe, 

folosind conexiuni VPN intre toate sediile secundare ale institutiei. 

- Raportare – auditarea printurilor, a copiilor si a scanarilor. Rapoarte 

predefinite sau custom, de diferite tipuri, care permit auditarea operatiilor 

executate de flota de printere. 

- Mobile Print – suporta printare mobila securizata si printare Guest 

- Fluxuri de lucru – suporta scanarea securizata si centralizata catre 

Sharepoint, Dropbox, Exchange, OneDrive, adrese email autorizate sau 

foldere in retea. Se pot automatiza procesarea si formatarea scanurilor si 

printurilor, rularea de scripturi etc. 

- Motor pe baza de reguli – include set predefinit de reguli ca de exemplu 

obligarea printarii in alb-negru, sau pe o singura fata, fata-verso, printarea 

de watermarkuri automate sau folosirea de toner mai putin etc. De 

asemenea se pot impune politici de securitate legate de documente 

confidentiale. 

Solutia de management va fi conectata direct cu suport nativ la toate 

echipamentele de printare solicitate, inclusiv in locatiile secundare (folosind conexiuni 

securizate VPN). 

 

 

 

 

Șef Compartiment Administrativ-Aprovizionare 

Marius Ambrozie 

 
 


