
 
ANEXA 

Cerere achiziționare servicii de mentenanță Sisteme de supraveghere video din sediile CERONAV – Str. 

Pescarilor nr. 69A, Str. Baba Novac nr. 101A și Baza de instruire - Aleea Universității nr. 48A. 

Justificare:  

 HG 1002/2015 (norme metodologice pentru legea 333/2003 privind paza obiectivelor); 

 expirarea contractului de mentenanță; 

Cerințe: 

Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere: 

 

 Verificarea integrității echipamentelor (DVR, monitoare, camere video, carcase subacvatice și 

a cablurilor de conexiune); 

 Verificarea datei și orei raportate de DVR și după caz, actualizarea acesteia; 

 Verificara stării de sănătate a HDD-ului, în care sunt memorate datele; 

 Verificara numărului de zile stocate în DVR (care trebuie să fie minim 21 zile); 

 Curățarea, ștergerea lentilelor camerelor de luat vederi și a carcasei subacvatice; 

 Verificarea calității imaginilor preluate de camere de luat vederi; 

 Verificarea și setarea caracteristicilor camerelor în DVR (rezoluție de înregistrare, bitrate-ul, 

setarea modului de înregistrare, la mișscare sau continuă); 

 Intervenția în locație în maxim 24 ore de la sesizare; 

 Orientarea camerelor de luat vederi pentru obținerea imaginilor dorite; 

 Manopera de reparație a echipamentelor, inclusiv manopera pentru înlocuirea echipamentelor 

defecte; 

 Dupa orice intervenție în locație se va face un “Raport de service”, în care se vor menționa 

operațiunile efectuate și piesele defecte care trebuiesc achiziționate de achizitor. 

 

Componenta sistemelor de supraveghere: 

1. CERONAV str. Pescarilor Nr. 69A: 

- 16 camere analogice Hikvision pe fatada exterioara; 

- 8 camere in interior; 

- 2 DVR-uri Hikvision DS-7208HWI și DS-7216HWI; 

- 9 camere IP Axis diverse modele (interior si exterior); 

- 1 server NVR cu Go1984 Entreprise; 

 

2. Baza de instruire, Aleea Universitatii nr. 48A: 

- 8 camere IP BOCH seria 5000 Full HD; 

- NVR Boach 16CH Video-IP; 

-  

- 1 server NVR cu Go1984 Entreprise. 

3. CERONAV str. Baba Novac Nr. 101A 

- 8 camere analogice Hikvision pe fatada exterioara; 

- 1 DVR Hikvision; 

- 12 camere IP Axis diverse modele; 

- NVR – cu Go1984. 
Firma/firmele selectate trebuie sa fie autorizate de către IGPR în conformitate HG NR. 301/2012. 

06-10-2015         Întocmit, 
Ing. Osman Ergean 
Comp. IT 


