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SOLICITARE SOLUŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU DOTAREA SERVICIULUI POLIŢIA LOCALĂ
BUZIAŞ

Ca urmare a Raportului motivat întocmit de Serviciul Poliţia Locală Buziaş, Primăria
Oraşului Buziaş intenţionează sa achiziţioneze un sistem de supraveghere video.
în acest sens, invităm operatorii economici interesaţi să transmită la sediul instituţiei noastre,
pana la data de 15.04.2017 ora 10,00, soluţia tehnică propusă (memoriu tehnic detaliat) privind
realizarea unui sistem de supraveghere video care să asigure o durată de viaţă cât mai mare şi un
nivel de performanţă cât mai ridicat conform raportului motivat anexat.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail:
primbuzias@vahoo.com.

întocmit,

ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUZIAS
SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA BUZIAS
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RAPORT MOTIVA T
privind necesitatea amplasării de camere video pe raza administrativ-teritoriala
a oraşului Buzias

In conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala a Oraşului Buzias pentru
perioada 2016 - 2020 - 2030, privind stabilirea priorităţilor de dezvoltare a
oraşului pe termen scurt, mediu si lung, a prevederilor ordinului M.A.I. nr.
60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de menţinere a ordinii si
siguranţei publice, corelate cu abordarea integrata a planificării de dezvoltare
urbana si rurala, presupune promovarea unei strategii unitare de realizare,
organizare si menţinere a ordinii si siguranţei publice pe raza de competenta.
Nu se poate vorbi despre concept de dezvoltare fara realizarea unei
siguranţe publice reale si eficiente.
In sprijinul acestei viziuni, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003 republicata, a normelor juridice de aplicare a acesteia ( vezi H.G. nr.
301/2012 rep.), instituţiile de stat, precum si alte organizaţii care deţin bunuri sau
valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora.
Pentru aceasta, este necesar a se realiza un sistem de paza complet si
eficient, care pe langa activitati specifice de patrulare in sistem integrat al forţelor

poliţieneşti competente teritorial, sa cuprindă si un sistem complet de TVCI
(CCTV) si mentenanta ( in perioada de garanţie si in cea post garanţie) a acestuia.
Extinderea sistemului de camere video pe raza oraşului Buzias precum si
utilizarea echipamentelor de supraveghere video in spatiile publice, este impusa
de necesitatea de prevenire a savarsirii de infracţiuni si alte fapte ilicite de natura
sa aduca atingere persoanelor fizice si juridice, bunurilor si propietatilor publice
ori private.
Instalarea unui sistem de monitorizare video este recomandat de structura
de politie naţionala si locala de pe raza oraşului Buzias si corespunde nevoilor
actuale de prevenire si documentare operativa a faptelor penale si
contravenţionale savarsite pe raza de competenta.
Decizia ANSPDCP stabileşte dealtfel, toate situaţiile in care este permisa
utilizarea mijloacelor de supraveghere video, care poate fi realizata in locuri si
spatii deschise sau destinate publicului, in următoarele scopuri:
- prevenirea si combaterea savarsirii de infracţiuni;
- supravegherea traficului rutier si constatarea încălcării regulilor de
circulaţie rutiera;
- asigurarea pazei si protecţiei persoanelor, bunurilor, valorilor, a imobilelor,
clădirilor instituţiilor publice, a instalaţiilor de utilitate publica, precum si a
împrejmuirilor afectate acestora;
- îndeplinirea unor masuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de
autoritate publica;
- realizarea unor interese legitime, cu condiţia sa nu se prejudicieze
drepturile si libertăţile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
Conform acestui act normativ, camerele de supraveghere video se montează
in locuri vizibile, fiind interzisa amplasarea acestora in locuri ascunse, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege.
Imaginea cu o persoana filmata, reprezintă date personale.
Conform reglementarilor, imaginile persoanelor filmate, constituie date cu
caracter personal, chiar daca nu sunt asociate cu datele de identitate ale
persoanei. Mai mult decât atat, vor fi considerate date personale si informaţiile
de natura sa conducă la identificarea persoanei filmate ( de exeplu numărul de
înmatriculare al vehiculului), deşi nu conţin imaginea acestuia.
In cazul minorilor, datele se pot dezvălui doar cu acordul reprezentantului legal si
numai daca protejează viata private a minorilor.

Potrivit cadrului legal, datele obţinute prin supravegherea video se vor
stoca timp de maxim 30 zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege
sau a cazurilor temeinic justificate.
La sfârşitul acestui termen, înregistrările se distrug sau se şterg, in funcţie
de suportul pe care au fost stocate.
Unitatea de stocare a imaginilor video ( D.V.R.), va fi amplasata in condiţii
de securitate deplina, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003
republicata si a H.G. nr. 301/2012,la sediul Serviciului Public de Politie Locala
Buzias, iar stocările de imagini vor fi gestionate cu respectarea stricta a
prevederilor legale.
DVR-ul va fi amplasat intr-o incinta distincta rezistenta la atacuri manuale,
ancorata in perete si prevăzută cu usa cu încuietoare tip yala sau cheie, care va fi
pastrata de şeful serviciului politiei locale Buzias.
Se interzice accesul la unitatea de stocare a altor persoane neautorizate.
Utilizarea tehnicilor pentru captarea, manipularea, înregistrarea, stocarea si
comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice, reprezintă
operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conformitate cu
Directiva 95/46/C.E. ( paragraful 14 ) a Parlamentului European, act corelat cu
Dispoziţiile Convenţiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei.
Astfel, imaginile cu persoane fizice identificabile sunt date cu caracter
personal, care intra sub incidentaLegii 677/2001, care are drept scop garantarea si
protejarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special
dreptul la viata intima, familiala si privata.
De altfel, insasi Constituţia României, impune autoritatilor publice sa
ocrotească viata intima, familiala si privata ( art.26 alin.l).
Conform Legii nr. 333/2003 republicata, instalarea de sisteme de supraveghere
video, trebuie făcute de către firme licenţiate de către IGPR.
Sistemul de supraveghere video este destinat supravegherii sediilor
importante ale autoritatii publice locale, unităţilor de invatamant, cultura,
sanatate, piaţa publica, parc de agrement si relaxare, zone si trasee turistice,
locaşuri de cult, cimitire, intrări si ieşiri din oraş, spaţiul destinat circulaţiei rutiere,
parcari auto etc.
Sistemul va asigura supravegherea pe timp de zi si de noapte, astfel incat sa
se realizeze detecţia si identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizata

conform prevederilor legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor, obiectivelor,
valorilor si protecţia persoanelor.
Funcţia de înregistrare video se va realiza pentru supravegherea cailor de
acces si a zonelor perimetrale, iar imaginile preluate vor fi stocate pe un
echipament de stocare astfel incat sa permită o analiza ulterioara in caz de
necesitate.
Sistemul trebuie sa fie operaţional permanent, cu posibilitatea de back-up (
de susţinere ) in momentul căderilor de tensiune pe reţeaua de alimentare cu
energie electrica si sa fie echipat cu funcţia de reluare automata a înregistrării la
revenirea alimentarii cu energie electrica.
Odata cu oferta se vor depune si schitele de amplasare a componentelor
sistemului si pozare a cablurilor, graficul de execuţie a lucrărilor, procedura de
receptive a sistemului la punerea in funcţiune si procedura de recepţie după
remedierea unei defecţiuni si procedura de semnalare a incidentelor.
Furnizorul va asigura toate materialele necesare instalării, punerii in
funcţiune si testării sistemului si va pune la dispoziţia beneficiarului un set de
instrucţiuni de exploatare si întreţinere a sistemului si echipamentelor redactate
in limba romana.
Perioada de garanţie a sistemului este de minim 24 luni de la recepţia finala
iar reviziile se vor executa lunar.
Furnizorul va proceda la vizitarea zonei teritoriale de amplasare a
sistemului video pentru o estimare cat mai corecta si mai precisa a necesarului de
material si a costurilor aferente , ocazie cu care va întocmi si harta operativa de
amplasare a echipamentelor de supraveghere video pe care o va pune la
dispoziţia beneficiarului.
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