
 
CAIET DE SARCINI 

”privind implementarea masurilor obligatorii in urma efectuării analizei de risc la securitatea fizica” 
 

ADR Centru vizează atribuirea contractului de „servicii de implementare a masurilor obligatorii in urma 
efectuării  Analizei  de Risc de securitate fizică”   
Masurile obligatorii care au fost stabilite in urma efectuării analizei de risc la securitatea fizica sunt 
următoarele:  
 
Pentru sediul ADR Centru din Str. Decebal nr. 12: 

1. Întocmirea proiectului sistemului de securitate de către o firma autorizata si acesta va fi supus avizării 
organelor de politie (norme metodologice, art. 68, alin. 1 lit. j) 

2. Extindere  sistemul de supraveghere video astfel încât sa asigure supravegherea punctelor de 
acces, a holurilor, a seifului, a salii serverelor, a întregului perimetru al obiectivului (inclusiv activele 
plasate in curte), a parcării. Se vor înlocui camerele video existente cu unele care sa asigure 
identificarea persoanelor, se va asigura păstrarea înregistrărilor pe o durata de minim 20 zile. 

3. Montare  detector  de soc/vibrații in încăperea unde este montat seiful instituției 
4. Suplimentarea sistemului de alarma cu un buton sau pedala de panica in cadrul  recepției ADR 

Centru. 
Pentru sediul ADR Centru din Piața Consiliul Europei nr. 32 D: 

1. Întocmirea proiectului sistemului de securitate de către o firma autorizata si acesta va fi supus avizării 
organelor de politie (norme metodologice, art. 68, alin. 1 lit. j) 

2. Extindere sistemul de supraveghere video astfel încât sa asigure supravegherea punctelor de acces, 
a holurilor, a seifului, a salii serverelor, a întregului perimetru al obiectivului.  

3. Montare camere video care sa asigure identificarea persoanelor si se va asigura păstrarea 
înregistrărilor pe o durata de minim 20 zile. 

Este necesara identificarea tuturor vulnerabilităților de risc la securitatea fizica si instalarea de echipamente 
care sa asigure amenințările vulnerabile ce pot pune in pericol viața, integritatea corporala sau libertatea 
persoanei ori care pot aduce prejudicii bunurilor si valorilor deținute de către ADR Centru pentru 
implementarea masurilor obligatorii in urma efectuării analizei de risc la securitatea fizica conform 
legislației .   
 

- Pentru a se putea întocmi o Oferta de preț, potențialii ofertanți vor efectua  măsurători  si vor  
viziona  sediile ADR Centru  care fac obiectul achiziție, respectiv  str. Decebal nr. 12, Piața  
Consiliul Europei nr. 32 D. Nu pot sa depună oferta numai solicitanți care vor viziona sediile 
ADR Centru si masurile înscrise in cadrul analizei de risc. 

 
ALTE CERINŢE 
 
Oferta se va întocmi în urma vizionării locațiilor/obiectivelor. 
Ofertanții trebuie să se angajeze că vor fi respectate în cursul prestării serviciilor următoarele: 
- să asigure implementarea masurilor obligatorii înscrise in cadrul  analizei de risc la obiectivele din 
patrimoniul ADR Centru, precizate in conținutul prezentului caiet de sarcini; 
 - prestatorul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor obținute de la  ADR Centru, 
precum și a datelor rezultate în urma implementări masurilor; 
- prestatorul are obligația de a livra la sfârșitul perioadei de prestare a serviciilor documentația privind 
proiectului sistemului de securitate sau cel puțin dovada depunerii acestora la organele competente. 


