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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia 
Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate 
(antiefracție, antiincendiu și supraveghere video). 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contracte având ca obiect achiziţia de servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate 
(antiefracție, antiincendiu și supraveghere video). 
 

3. CPV: 50610000-4 

 

4. Descrierea contractului 

servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și 
supraveghere video) (Cod CPV: 50610000-4) din următoarele locații: 
 
        •●  Lotul 1 : 
               centrală Paradox Digiplex DGP-48, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 
24, jud Timiș; 
                 centrală DSC Power 864, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud 
Timiș  
        •  Lotul 2 : 
               centrală Bentel J 424, aflată în garanție, situată la sediul DRT din Timișoara, strada 
Horia, nr. 32, jud Timiș 
               centrală Bentel J 408 Fireclass, aflată în garanție, situată la sediul OJ CS din Reșița, str. 
24 Ianuarie, nr. 16, jud Caraș Severin 
        •  Lotul 3 : 
               centrală Paradox Esprit 636, situată la sediul OJ Arad din Arad, B-dul Revoluției, nr.1, 
bl.H, ap.7,  jud Arad 
        •  Lotul 4 :  
                centrală Premier 816, situată la sediul OJ Caraș Severin din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 
16,  jud Caraș Severin 
        •  Lotul 5 :  
                 centrală DSC PC 1832 NK, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. 
Soveja, nr. 59A, jud Mehedinți 
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                 centrala Paradox Esprit 738+, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 13, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți 
        •  Lotul 6 :  
                 centrală ROEL Cerber C52, situată la sediul OJ Hunedoara din Deva, str. Brîndușei, nr. 
1C,  jud Hunedoara 
         •  Lotul 7 :  
                 centrală DSC  PC 1616  situată  la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud 
Dolj 
         •  Lotul 8 :  
                 centrală ROEL Cerber C52, situatăla sediul OJ Gorj din Tg. Jiu, str. Republicii, bl. 30, 
sc. 1, et. 8, ap. 30, jud Gorj 
 
  Componenţa sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1 la prezentul caiet 
de sarcini. 
 
  Ofertantul poate depune oferta de preţ pentru unul sau mai multe loturi. 
 
 
DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU(PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE)  

 
Pentru sistemele de securitate descrise mai sus, trebuiesc efectuate: 

1. revizii generale periodice semestriale 
2. reparații accidentale (la solicitarea beneficiarului) 

 
1. REVIZIA GENERALĂ PERIODICĂ SEMESTRIALĂ 
 

        În cadrul unei revizii se vor realiza următoarele operații, fără a se limita la acestea: 
 
- Demontare detectori de fum, butoane de incendiu, detectori de prezență; 
- Curățare de praf și impurități a echipamentului demontat; 
- Verificare funcționare detectori de fum, detectori de prezență, tastaturi, sirene, contacte 
metalice și butoane incendiu; 
- Montarea echipamentului verificat; 
- Verificare continuitate circuite între centrală și elemente externe (detectori de fum, 
sirenă, detectori prezență, tastaturi, etc); 
- Verificare circuite de alimentare, surse de alimentare și acumulatori; 
- Verificarea funcționalității echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul 
- Curățarea, gresarea și aspirarea de praf a părților mecanice ale echipamentelor de 
supraveghere video; - unde este cazul 
- Reorientarea și reglarea focalizării camerelor video; - unde este cazul 
- Verificarea și curățarea lentilelor camerelor de supraveghere video; - unde este cazul 
- Verificare DVR; - unde este cazul 
- Efectuarea salvărilor și back-up-ului; - unde este cazul 
- Verificare conexiuni dintre camerele de supraveghere și DVR, precum și optimizarea 
acestora; - unde este cazul 
- Verificare centrală și remediere eventuale defecțiuni (setări dată, test comunicații, 
registru evenimente, etc.); 

- Verificarea amortizoarelor, a bolțurilor, electromagneților și yalelor și reglarea acestora; 
- Testare finală sistem. 
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REZULTATUL ACTIVITĂȚII DE MENTENANȚĂ PERIODICĂ ȘI SERVICE    

În urma verificărilor se iau următoarele măsuri:   
- propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate cel puțin 
egală cu cele deținute de acesta;  
- păstrează confidențialitatea asupra particularităților sistemelor și lucrărilor executate;  
- prezintă un raport referitor la starea sistemului după fiecare revizie;  
-la finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții 
ambelor părți 
- instruiește personalul nou care va utiliza sistemul;  
- acordă consultanță tehnică de specialitate.  
 

Prima revizie a sistemelor de alarmă  se va efectua în luna mai 2018, iar cea de-a doua 
revizie se va efectua în luna noiembrie 2018. 

 
         2.  REPARAȚII ACCIDENTALE  
 
Se vor efectua la  solicitarea beneficiarului. 
Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii  va fi de maxim 24 de ore. 
După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz 
estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera. 
Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea 
defecțiunii.  
După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi prestarea serviciilor 
în termen de  2 zile lucrătoare. 
Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparaţiilor accidentale şi eventualelor defecţiuni 
constatate la sistemele menţionate. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de 
centrală, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz.   
Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor şi/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel 
puţin următoarele documente: 
 Factură; 
 Deviz; 
 Certificat de garanţie, unde este cazul; 
 Declarație pe propria rǎspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat sau 

documente justificative din care să rezulte valoarea de achizitie a pieselor de schimb furnizate 
și montate, după caz. 

La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții 
ambelor părți. 

 
 Alte cerințe minime obligatorii 
a) Pentru verificarea îndeplinirea condiţiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de 

schimb furnizate și montate cu o valoare mai micǎ sau egalǎ cu 100 de lei, prestatorul va prezenta 
la semnarea procesului-verbal de recepție prevăzut mai sus declarație pe propria rǎspundere 
privind respectarea adaosului comercial ofertat sau, la solicitarea achizitorului, documente 
justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb. Pentru piesele de schimb 
cu o valoare mai mare de 100 de lei prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de 
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recepție prevăzut mai sus, obligatoriu, documente justificative din care să rezulte valoarea de 
achizitie a pieselor de schimb furnizate și montate.  

b) La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta şi alte documente justificative din care 
să rezulte provenienţa şi originea pieselor de schimb furnizate și montate.  

c) Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea 
adaosului comercial ofertat nu poate fi mai mare de 20%. Valoarea adaosului comercial  se aplică 
la prețul de achiziție al pieselor. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe 
toată perioada derulării contractului. 
 

Perioade de garanţie solicitate 
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată de 

producător. 
Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb se va acorda 

obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 6 luni. 
Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb se va acorda obligatoriu un 

termen de garanţie a cărui durată va fi egală cu durata garanţiei acordate pieselor de schimb  
utilizate. În situaţia în care piesele de schimb nu beneficiază de perioadă de garanţie dată de 
producător, se va acorda obligatoriu garanţie pentru servicii pentru o perioadă de minim  6 luni. 

Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării fără obiecţiuni a proceselor verbale de 
recepţie care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau prestarea serviciilor. 
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate cu 
respectarea termenelor prevăzute la poziţia III, punctul 2 de mai sus, fără costuri pentru achizitor, 
termene ce curg de la notificare.   

Ofertantul nu este răspunzător pentru defecțiunile accidentale care rezultă din activitatea 
beneficiarului și/sau exploatarea necorespunzătoare a sistemului. În acest caz cheltuielile vor fi 
suportate de beneficiar și vor avea aceleași costuri ca și reparațiile. 

 
 Perioada de derulare a contractelor – începând cu data semnării de către ambele părți 

și până la data de 31.12.2018. 
 

5. Valoarea estimată fără TVA: 17.120,00 Lei , defalcata astfel: 

1. În Propunerea financiară detaliată aferentă unui lot, ofertantul va prezenta prețul în 
lei/revizie, prețul unic al orei de manoperă si prețul total al orelor de manoperă pentru prestarea 
serviciilor de întreținere și reparare, determinat luând în considerare numarul maxim estimat de 
ore de manoperă, astfel: 
       - Lotul nr. 1: 8 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 2: 0 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 3: 4 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 4: 4 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 5: 8 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 6: 4 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 7: 4 ore de manoperă; 
       - Lotul nr. 8: 4 ore de manoperă; 

  
         2. Exclusiv pentru departajarea ofertelor în cadrul unui lot vor fi comparate valorile totale 
rezultate prin însumarea prețului total în lei/revizii (2 revizii x prețul în lei/revizie), prețului total al 
orelor de manopera (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă pieselor de 
schimb, exprimată în sumă fixă astfel: 
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       - Lotul nr. 1: 680,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 2: 0,00 lei fără TVA; 
       - Lotul nr. 3: 340,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 4: 340,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 5: 680,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 6: 340,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 7: 340,00 lei făra TVA; 
       - Lotul nr. 8: 340,00 lei făra TVA; 
         

3. Valoarea totală rezultată aferentă unui lot trebuie să se încadreze în valoarea estimată 
până la data de 31.12.2018 aferentă acestui lot, respectiv: 3.360,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 
1, 2.000,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 2, 1.680,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 3, 1.680,00 
lei fără TVA pentru lotul nr. 4, 3.360,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 5, 1.680,00 lei fără TVA 
pentru lotul nr. 6, 1.680,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 7, 1.680,00 lei fără TVA pentru lotul nr. 
8.  Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile. 

 
4. Contractul de servicii aferent unui lot se va încheia la valoarea totală estimată pentru 

acest lot până la data de 31.12.2018, iar prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va 
determina în funcție de tariful în lei/revizie,  numărul de ore de manoperă și prețul unic al orei de 
manoperă și prețul pieselor de schimb  furnizate si montate, fără a se depăsi limita valorii maxime 
prevăzute în contract. 
 

6. Condiţii contract: 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către 
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de 
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Locul de prestare al serviciilor: sediul ANCOM DR Timiş și al Oficiilor Judetene, asa cum 

este mentionat anterior.  
 

Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  
 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 
în prezenta solicitare de ofertă.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  
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În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 

       1.       În copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în         
conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
       2. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu 
menţiunea „conform cu originalul”,  Licenta de funcționare eliberată de IGPR in conformitate cu 
art.34 din Legea 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitățile de 
proiectere sisteme de alarmare impotriva efracției, instalare sisteme de alarmare impotriva 
efracției, intreținere sisteme de alarmare impotriva efracției. 
        3. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu 
menţiunea „conform cu originalul”,  Autorizația eliberată de Centrul pentru Securitate la Incendiu și 
Protecție Civilă pentru poziția nr. 3 din Anexa 1. 
 

Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

8. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 
25.04.2018 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va 
anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa 
ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 25.04.2018  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7/9 
    

Anexa 1 Solicitare de oferta 
 

    

Nr 
crt 

Locație Tip centrală Caracteristici 

1 Direcția Regională 
Timiș, Timisoara, 

strada Horia, nr.24, 
jud. Timiș 

Paradox Digiplex 
DGP48(comună cu 
centrala de acces) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          

Centrală antiefracție: 24 zone, max. 506 detectori, control 
microprocesor, maxim 24 detectori pe zonă, ieșire de alarmă 
controlată 24V, sonerii de incendiu incluse – 1buc, detector de fum 
optic RF 501T – 14buc, detector de temperatură RF 101 – 5buc, 
buton de alarmă incendiu – 5buc, sonerie de incendiu ptr interior – 
2buc, detector de gaz ESM779 – 1buc, sirenă de incendiu ptr. 
exterior ECHO24 – 1buc, comunicator telefonic BTEL99 – 1buc  
 

2 Directia Regionala 
Timis, Timisoara, 

strada Horia, nr.32, 
jud. Timiș 

DSC Power 864 Centrală antiefracție: acumulator 7A/h – 2buc, extensie 8 zone 
pentru Power 864 – 2buc, tastatura LCD tip ICON pentru centralele 
PC 585, PC-1565, Power 864/832 – 1buc, PIR dual analogic, 13x13m, 
90 grade, suport inclus -5buc, unitate avertizare acustică SA09, 
putere acustică 110db – 1buc, unitate opto-acustică SA011 cu sirenă 
magnetodinamică 128db – 1buc, sirenă incendiu Banshee, 32 tonuri, 
9-30 VDC., cu bază adâncă – 1buc, detector de gaz metan, 12VDC 
NB 983 – 1buc, contact magnetic aparent – 1buc, detector fum 
optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC – 7buc  

3 Directia Regionala 

Timis, Timisoara, 

strada, Horia, nr.32, 
jud. Timiș 

Bentel J424 – aflată 
în garanție 

Centrală antiincendiu: ECS convențional, 8zone, maxim 30 detectori 
pe zonă, ieșire independentă ptr. fiecare zonă, complet 
programabilă – 1buc, detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc – 6buc, 
soclu detector TH 601 – 6buc, buton semnalizare cu separator de 
plastic, cu revenire, LED semnalizare stare – 3buc, sirenă de interior 
cu stroboscop, 24V, multitonală – 3buc, sirenă de exterior 
autonomă de incendiu, IP34, ALIMENTARE 24V, 115db – 1buc, 
acumulator 12V/7Ah – 2buc, panou sinoptic pentru J408-J424, kit 
alarmare SMS cu 10 nr. alocate, 1buc, cablu de incendiu JEH(St)H 
e30 2x2x1,5 – 200ml 

4 Oficiul Județean 
Arad: B-dul 

Revolutiei, nr,1, 

bl.H,ap.7, jud. Arad 

Paradox  Esprit 636 Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură  – 1buc, acumulator 
– 2buc, buton panică  – 1buc, detector prezență PIR -3buc, detector 
de fum  - 5buc, detector gaz metan (nu este legat la centrală) – 
1buc, sirenă interior  -1buc, sirenă exterior  – 1buc 

5 Oficiul Judeţean 
Caras Severin: 

Reșița, strada 24 

Ianuarie, nr,16, jud. 
Caraș Severin 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Premier-816 Centrală antiefracție : centrală alarmă 8 zone cu posibilitatea de 
extensie la 16 zone, 4 partiții – 1buc, tastatură LED RKP-16Pplus – 
1buc, acumulator SL-7 12V-7A/h – 2buc, detector PIR cu imunitate 
la animale, sensibilitate reglabilă, lațime impuls reglabilă, detecție 
15m – 12buc, senzor magnetic aplicat MC-21W – 2buc, buton 
panică cu emergency WT-17 – 1buc, detector optice de fum ți 
temperatură 2 fire , alimentare 12-24VDC – 10 buc, soclu detector 
fum – 10 buc, unitate de avertizare incendiu, cu sirenă 
magnetodinamică 128db la 1m, SA-09 – 1buc, unitate de avertizare 
opto-acustică cu sirenă magnetodinamică 128db la 1 m, acumulator 
încorporat SA-11 – 1buc, detector de gaz metan, monoxid de 
carbon, de tavan, 12V ESM-850M/12V – 2buc, monitor 
videointerfon DPV-4PS2 – 1 buc,  cameră videointerfon, lentilă 
pinhole DRC-4BG – 1buc, extensie audio pentru DPV-4PD2, post 
interior DPV-4VR – 1buc, zăvor electromagnetic REF-1040G – 1buc, 
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zăvor electromegnetic aplicat DL-3 – 1buc 

6 Oficiul Județean 
Caras Severin: 

Reșița, strada 24 
Ianuarie, nr,16, jud. 

Caraș Severin 

Bentel J408 –  aflată 
în  garanție  

Centrală antiincendiu Bentel Fireclass + repetor: echipament de 
control și semnalizare incendiu convențional, 8 zone, maxim 30 
detectori pe zonă, ieșire independentă pentru fiecare zonă, complet 
programabilă -1buc, tastatură, buton de alarmare cu separator de 
plastic cu revenire, LED semnalizare – 2buc, sirenă de interior cu 
stroboscop 24V, multitonală–2buc, sirenă de exterior autonomă de 
incendiu, IP34, alimentare 24V-115db – 1buc,acumulator 12V/7Ah – 
2buc, panou sinoptic pentru echipament de control și semnalizare 
incendiu convențional – 1buc, kit alarmare prin SMS cu 10 numere 
alocate – 1buc, cablu incendiu JEH (St)H e30 2x2x1,5 – 150ml, 
detector de fum optic și temperatură  
2 fire, alimentare 12-24VDC – 10buc 

7 Oficiul Județean 

Mehedinti: Drobeta 

Turnu Severin, 
strada Soveja, nr.59, 

jud. Mehedinți 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

DSC PC 1832 NK  Centrală de alarmare antiefracție: 8 zone pe placă, 4 partiții, 39 
tipuri de zonă, 12 atribuite, zonă distinctă CO,  maxim 32 
zone(modul extensie pe fir, sau radio), 72 coduri de acces, 2 ieșiri 
programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 3 numere 
de telefon – 1buc, modem GPRS IPM-12 Quad Band, dual SIM-CARD, 
80x60x20mm, două rapoarte tensiune 12Vcc, consum mediu 30mA 
– 1buc, IP-DTMF-L modul extensie pentru conectarea cu centralele 
de alarmă prin comunicatorul încorporat al acestora, tastatură Led 
DSC PC 1555 – 1buc, sirenă de exterior Bentel-LADY PI, 102dB 1buc, 
sirenă de interior STIM-LD95 110dB – 1buc, senzor prezență de 
interior PIR DSC LC 100PI – 4buc, senzor prezență de exterior DSC-
LC-151 – 2buc, acumulator Pilot PL 7Ah 12V/7Ah - 2buc,  
Subsistem de televiziune cu camere video TVCI – camera video IR, 
senzor 1/3”PS, pixeli efectivi-1920(H), rată minimă frameuri-
50fps,(1280x720), iluminare minimă color și alb/negru-0 lux, 
distanță focală-2,8mm, unghi de vizualizare-103,5°, distanța IR-40m 
– 4buc: 1buc pentru vizualizare intrarea în clădire, 1buc pentru 
vizualizarea curții din fața garajului, inclusiv a porților de acces, 2buc 
pentru vizualizarea curții din spatele garajului 
Echipament de prelucrare și înregistrare video DVR – DVR 4 canale, 
H.264, port rețea RJ45 10m/100m, 25fps @720p, 12fps@1080p, 1 
audio, HDMI, VGA, 12VDC/15W – 1buc, Hard Disk 1000Gb, 7200 
rpm, buffer 64 mb, interfața SATA, rata de transfer SATA 600 
MB/sec, timp acces citire 8,5 ms, timp acces scriere 9,5 ms – 1buc 

8 Oficiul Județean 

Mehedinti: Drobeta 
Turnu Severin, str. 

Iuliu Maniu, nr.13, 
bl. 5, sc.1, et.8, 

ap.31, jud Mehedinți 

Paradox Esprit 738+ Centrală de alarmare antiefracție și antiincendiu: senzor Pro Light – 
2 buc, acumulator 7 Ah – 2 buc, detector fum optic și sistem DCS 
601 – 3 buc, detector gaz metan – 1 buc, sirenă Matrix – 1 buc, 
buton de panică – 1 buc, comunicator GPRS Instant – 1 buc,  
conectică –  
1 buc 

9 Oficiul Judeţean 
Hunedoara: Deva, 

strada Brîndușei, 
nr.1C, jud. 

Hunedoara 

ROEL Cerber C52  Centrală antiefracție și antiincendiu: detector de mișcare PIR– 3buc, 
detector 
de fum – 4buc, detector de gaz 1buc, senzori magnetici pentru geam și 
ușă – 4buc, tastatură – 1buc, sirenă – 1buc, telecomenzi 
armare/dezarmare – 4buc, 

10 Oficiul Judeţean 

Dolj: Craiova, strada 

DSC PC 1616 
 

Centrală antiefracție și antiincendiu: modul extensie 8 zone DSC 
PC5108 – 1buc, tastatura LED DSC PK5516 – 1buc, detector PIR 
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Buziaș, nr.53, jud. 

Dolj 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

optic, minim 90 deschidere, contract de alarmă tip A cu temper – 
12buc, detector fum optic și termic cu declanșare  54 grade, 12-
28Vcc, vizibilitate 360 grade – 8buc, detector de gaz – 2buc, contact 
magnetic aparent MC6 – 1buc, acumulator capsulat DSC 12V-7A/h – 
2buc, sirenă interior autoalimentată ES40 ,– 1buc, sirena exterior 
Lady 130db, avertizare opto-acustică – 1buc, set 2 
emițătoare(telecomenzi) + un receptor, un canal, distanța 100m, nr. 
maxim de emițătoare 12 – 1buc, acumulator capsulat 7,2V-12A/h, 
151x65x103mm DIAMEC – 2buc, DVR-DAHUA/DVR0404LE-AS 
4(camere) canale video/1 canal audio, cu 3 moduri de înregistrare: 
autorecord, detecția mișcării, compresie MJPEG, port USB, 
posibilitatea de operare remote și vizualizare în browser – 1buc, 
camera video color KWM-KM230, 1/3 CCD, 420 linii TV, 0 Lux, lentilă 
3,6mm, iluminator IR 30 LED max 25m, BLC,AGC,AES,DC12V<100 
mA, <400 Ma LED On, support inclus – 1buc, HDD 500GB, 7200 
rot/min – 1buc,  

11 Oficiul Judeţean 
Gorj: Tg Jiu, B-dul 

Republicii, bl.30, 

sc.1, et.8, ap,30, 
jud. Gorj 

ROEL Cerber C52 Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură -1buc ,  comunicator 
GPRS  – 1buc, sirene – 2buc, buton de panică  – 1buc, detector de 
mișcare PIR – 4buc, detector de fum  – 4buc, contact magnetic CM – 
1buc, detctor de gaz- 1buc, acumulator 12V/7A/h – 1buc 

 

 

 

 

 


