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JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI  
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                                                                                                    Aprob, 

                                                                                                   Primar 

                                                                                                   Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

CAIET  DE  SARCINI 

 

 

1. Denumirea contractului:  

 Extindere sistem monitorizare video stradal în comuna Bărcăneşti , judeţul Prahova . 

 

2. Beneficiar:  

Primaria Comunei  Bărcăneşti ,Sat Bărcăneşti, Strada Crinilor , nr.108, jud. Prahova 

 

1. Amplasament:  

Comună Bărcăneşti, jud. Prahova: 

- Parc blocuri  sat Bărcăneşti; 

- Strada Crinilor sat Bărcăneşti  - zona posta Bărcăneşti; 

- Intrarea în strada Gălbenelelor sat Romaneşti; 

- Strada Nuferilor, sat Tătărani (zona Marmidesign); 

- Intersecţie str. Gălbenelelor (sat Romaneşti) cu str. Albăstrelelor (sat Puscaşi). 

 

3. Obiectul contractului:   

 Extindere Sistem monitorizare video stradal. 

 

4.  Necesitatea extinderii sistemului de monitorizare video staradal este : 

 

- Supravegherea staţiilor de autobuz/microbuz de pe raza comunei Bărcăneşti; 

- Supravegherea locului de joacă din zona blocurilor Bărcăneşti ; 

- Supravegherea şi prevenirea depozitarii necontrolate de gunoaie pe raza comunei Barcenesti; 

- Îmbunătăţirea situaţiei existente prin extinderea sistemului de monitorizare video stradal actual. 
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5. Sistemul  de monitorizare video staradal va fi extins cu un număr de 5 camere şi va avea 

următoarele specificaţii : 

 

- Camera video : 4 Megapixel UltraHD IR exterior, 2688×1520 pixeli 25 fps, obiectiv 2.8 mm 103 

grade deschidere, compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 

DarkFighter powered iluminare minima color 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), Optimizata 

Day&Night ICR, 80m IR Range, 120dB TrueWideDynamicRange,  BLC/3D DNR/ROI/HLC, 

Acusense: optional filtreza detectia la miscare doar in masura in care oameni sau masini sunt in 

scena;  Smart: Line crossing detection, intrusion detection, microSD/SDHC/SDXC card  de pana 

la 256 GB,  EXTERIOR -30 °C ~ 60C, weatherproof IP67, aliementare DC12V/1A sau PoE 

(802.3af), max. 11.5W, 1 RJ45 10M/100M internet port; 

        -  doza metalică compatibilă cameră; 

       -   cutie metalica prindere stalp=5 buc. ; 

       -   cutie metalica dimensiune 400x300  de exterior; 

       -   alimentator camera video 12V 2AH=5buc; 

       -   hard disk 4 TB=1 bucata  conceput special pentru sisteme de supraveghere video; 

      -    racordare stalp =5 bucata; 

      -    accesorii: prelungitor, cablu utp, mufe, etc. (dacă este cazul). 

      -   termenul de garantie acordat mimim 24 de luni. 

 

6. OFERTA   

       Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile privind realizarea extinderii sistemului de  

monitorizare video stradal  ( material, manopera, cheltuieli indirecte, cheltuieli directe , profit etc.) 

 

7. Valoarea estimată a contractului : 

- 9000  lei fără T.V.A . 

 

8.  Durata de realizare  :   

30 zile de la semnarea contractului. 

 

9.  Verificarea  şi  recepţionarea    :    

       După realizarea extinderii  sistemului de monitorizare video  stradal   se vor efecua  probe care să 

demonstreze funcţionalitatea camerelor montate. 

      Extinderea sistemului de monitorizare video stradal va fi verificată  şi recepţionată de comisia de 

recepţie .Camerele de monitorizare video se vor preda către primăria comunei Bărcăneşti în baza 

procesului verbal de recepţie, acestea devenind proprietatea instiutiei. 

 

         Întocmit, 

Viceprimar 

              Viorel-Marius VUTA 

 

 

 


