ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ
Șos. Orhideelor nr.2d, Sector 6 telefon/fax 021.413.16.62 / 021.413.17.43
E-mail: contact@politia6.ro Web: www.politia6.ro
Operator date cu caracter personal 5126/11538/13333/22.05.2007
Contract de prestări servicii
nr.______________data_______________
1. Părţi contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârii nr. 395/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
prestări servicii,
între
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, cu sediul în Şos. Orhideelor nr.2d Sector 6, Bucureşti,
cod fiscal 17314075, Cont trezorerie RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la Trezoreria Sector 6,
reprezentată legal prin Director General ........ în calitate de beneficiar, pe de o parte şi
SC Technosec GND S.R.L. cu sediul în Str. Prunilor nr. 33, oraş Videle, Judeţul Teleorman, Telefon:
021.313.80.53, Fax: 021.313.80.53, număr de înmatriculare J34/396/02.06.2011, cod fiscal RO 28585010,
cont RO35TREZ6095069XXX001297 deschis la Trezoreria Videle reprezentată prin .........., Director
Executiv, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o autoritate
contractantă, în calitate de “beneficiar”, şi, un prestator de servicii, în calitate de “contractant”
b)beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract
preţul contractului - preţul plătibil contractorului de către beneficiar, în baza contractului pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract
c)servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului
d)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului
e)standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în
propunerea tehnică
f)forţa majoră - un eveniment mai presus de voinţa părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi
g)documentaţie - documentaţia de proiectare care se utilizează la execuţia serviciului (inclusiv probele,
testele şi încercările finale prevăzute în acestea), toate desenele de execuţie şi de montaj cu aplicabilitate
directă în execuţia serviciilor, instrucţiuni, specificaţii, standarde tehnice, instrucţiuni pentru sudură,
instrucţiuni pentru vopsire şi alte instrucţiuni, reglementări şi documentaţie tehnică de orice fel, toate
necesare execuţiei serviciilor
h)recepţia la punerea în funcţiune - recepţia efectuării probelor tehnologice, a constatării existenţei
condiţiilor pentru o exploatare normală a echipamentului asupra căruia sunt executate serviciile, astfel încât
să se asigure atingerea parametrilor de proiect
i) prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal,
cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea
j) date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană identificată sau identificabilă
(“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identități
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
k)zi - zi calendaristică
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de mentenanţă, actualizare şi service pentru
sistemul existent de monitorizare video instalat perimetral pentru 62 de unităţi de învăţământ de pe raza
sectorului 6 prevăzute în Anexa nr. 1 și pentru dispeceratul central la sediul D.G.P.L. S6, din Șoseaua
Orhideelor nr. 2d.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, conform ofertei
înregistrate în cadrul instituției cu nr. A8064/19.04.2021, este de 36.000 lei fără TVA, la care se adaugă
TVA în valoare de 6.840,00 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru perioada 01.05.202131.12.2021.
5.2 Preţul lunar, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de 4.500 lei fără TVA, la care se adaugă TVA
în valoare de 855,00 lei.
5.3 Valoarea echipamentelor și componentele sistemelor constatate defecte în urma fiecărei verificări, nu fac
obiectul prezentului contract.
6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de mentenanţă, actualizare şi service pentru sistemul existent
de monitorizare video instalat în 62 de unităţi de învăţământ de pe raza sectorului 6 cu dispecerat central la
sediul D.G.P.L. S6, conform clauzelor contractuale, începând cu data de 01.05.2021 până la 31.12.2021, cu
posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia prin act adiţional pe o perioadă de cel mult 4 luni, cu acordul
părţilor în limita fondurilor bugetare alocate.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele prezentului contract sunt:
a) Referat de necesitate înregistrat cu nr. A7841/15.04.2021
b) Oferta înregistrată cu nr. A8064/19.04.2021
c) Nota Justificativă cu nr. A8297/20.04.2021
d) Anexa 1 privind lista unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 6, monitorizate video
8. Obligațiile prestatorului
8.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta lunar serviciile de mai jos, cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat:
• Operaţiuni de instalare/configurare/sincronizare a echipamentelor/setărilor.
• Operaţii de update firmware/software periodic sau ori de câte ori producătorul oferă noi pachete de
îmbunătățire cu verificarea compatibilității pachetelor și a sistemelor de operare, salvarea și
reprogramarea setărilor pentru stațiile de lucru și server sau echipamentele de procesare și stocare,
existente în cadrul sistemului de monitorizare.
• Operațiuni de mentenanță hardware și software, optimizare sisteme de operare existente și analiza
acesora în vederea îmbunătățirii stabilității și securității datelor, curățare componente hardware și
analiza stării componentelor stațiilor de lucru/serverelor/dispozitivelor, care alcătuiesc sistemul de
monitorizare.

Operațiuni de focalizare, orientare, mutare, curățare camere video (atunci când este necesar sau
există solicitare din partea echipei tehnice a instituției)
• Verificarea temperaturilor de lucru raportate de echipamentele de procesare și stocare.
• Identificarea problemelor și propunerea de soluții spre rezolvare prin generarea unui deviz detaliat.
• Asigurare de asistență tehnică pentru personalul specializat din cadrul instituției și păstrarea unei
bune colaborări cu furnizorul de internet/intranet/vpn în cazul defectării conexiunii datorate blocării
echipamentelor operatorului sau a echipamentelor beneficiarului din motive de siguranță.
• Intervenția în maxim 24 ore de la comunicare și informarea personalului tehnic al instituției prin email sau grup whatsapp cu privire la soluționarea cazului.
8.2 Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului în conformitate cu cerinţele
contractului. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.5 Înlocuirea echipamentelor și componentele sistemelor defecte, constatate în prezența delegatului
beneficiarului, se va efectua de către prestator, pe baza devizului aprobat de beneficiar.Manopera de
înlocuire a acestora va fi gratuită.
8.6 Prestatorul va prezenta certificatele de garanţie pentru piesele de schimb utilizate pentru repunerea în
funcţiune a sistemului.
8.7 Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea privind serviciile pe care le prestează, atât faţă de terţi,
cât şi faţă de personalul beneficiarului neautorizat să cunoască detaliile de funcţionare a sistemului.
8.8 Prestatorul are obligatia de a emite factura pentru prestatiile efectuate si a o depune la sediul central al
beneficiarului, împreună cu documentele justificative prin care se detaliază toate operațiunile desfășurate, în
primele 15 zile ale lunii, pentru luna precedentă și de a specifica pe factura emisă termenul de plată scadent.
•

9. Obligațiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la data acceptării la
plată a facturii de către acesta.
9.2 Beneficiarul se obligă să exploateze echipamentele conform manualelor de utilizare și a instrucțiunilor
de exploatare.
9.3 Plăţile se fac în lei, prin ordin de plată în baza următoarelor documente:
- factura emisă de prestator şi depusă la sediul autorităţii contractante, împreună cu documentele justificative
prin care se detaliază toate operațiunile desfășurate;
- proces verbal de recepţie, beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate și să emită procesul
verbal de recepție, anterior efectuării plății.
9.4 Acceptarea la plată a facturilor lunare aferente emise de prestator se va face cu condiţia prestării
serviciilor conform clauzelor contractuale sau dacă va fi cazul cu condiţia remedierii de către prestator a
tuturor neconformităţilor, abaterilor, etc. constatate pe parcursul derulării contractului.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-și îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă
cu o cota procentuală de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea serviciilor neprestate, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea serviciilor neprestate.
10.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute la clauza 9.2, atunci prestatorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o suma echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din facturile acceptate la
plată. Totalul penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate.
10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără alte formalităţi şi fără punere în întârziere
şi de a pretinde plata de daune-interese
10.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, făra nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta renunţare să
nu prejudicieze sau să nu afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până
la data denunţării unilaterale a contractului.
10.5 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la

modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
10.6 În cazul prevăzut la clauza 10.5, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru parte din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
11. Recepţie şi verificări
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu obligațiile asumate de prestator.
11.2 Recepţia de către beneficiar a serviciilor efectuate, are ca scop certificarea faptului că, prestatorul şi-a
îndeplinit obligaţiile contractuale referitoare la această prestaţie.
11.3 Prestatorul are obligația de a remedia toate neconformitățile, abaterile, etc., stabilite de comisia de
recepție pe baza notelor de constatare întocmite de delegatul beneficiarului, menționate în procesul verbal de
recepție și transmise prestatorului pentru luarea la cunoștință.
11.4 Toate aspectele, testele, verificările aferente recepțiilor se vor efectua fără nicio cheltuială suplimentară
în sarcina beneficiarului față de valoarea prezentului contract.
11.5 Echipamentele şi componentele sistemelor înlocuite pe parcursul derulării contractului au garanţie 2 ani
de la data punerii în funcţiune. Neexploatarea corespunzătoare de către beneficiar a echipamentelor atrage
anularea garanţiei.
12. Rezilierea sau încetarea contractului
12.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese, până
la acoperirea prejudiciului suferit, la valori demonstrate cu documente, cu condiţia notificării acestui lucru
partenerului de contract, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data de la care doreşte rezilierea.
12.2 Încetarea prezentului contract intervine în următoarele condiţii:
a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b. la o data ulterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părţilor, prin act
adiţional;
c. prin denunţare unilaterală;
d. în cazul în care operează rezilierea;
e. la data la care împotriva prestatorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acesta sa nu prejudicieze sau
să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire al beneficiarului.
13. Amendamente
13.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
14. Cesiunea
14.1 Este permisă doar cesiunea crenţelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina
părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial.
15. Forţa majoră
15.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de
maxim 5 zile de la apariţia acesteia şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care stau la
dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
15.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o lună, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Clauze privind securitatea și sănătatea în muncă, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de
muncă
16.1 Prestatorul este pe deplin responsabil de instruirea, însușirea și aplicarea de către salariații acestuia a
normelor de secutitate și sănătate în muncă specifice activității prestate.
16.2 În cazul producerii unui accident de muncă la sediul beneficiarului, în comisia de cercetare numită de
către beneficiar vor fi desemnate și persoane nominalizate din partea prestatorului.
16.3 Procedurile privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentului trebuie să respecte
prevederile H.G. 1425/2006 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006.
16.4 În cazul producerii unui accident de muncă în afara sediului beneficiarului, responsabilitatea privind
comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentului revine în totalitate prestatorului.
16.5 Înregistrarea accidentului de muncă se va face de către angajatorul la care este angajată victima.
16.6 Beneficiarul va efectua instruirea lucrătorilor prestatorului în domeniul securității și sănătății în muncă
cu riscurile specifice activității sale, înainte ca aceștia să înceapă lucrul, fapt ce va fi consemnat în fișa de
instruire colectivă privind securitatea și siguranța în muncă.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 Beneficiarul şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
17.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România.
18. Prelucrarea datelor cu caracter personal
18.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului
Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul
legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În
sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume,
funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în
vigoare.
18.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. Prelucrarea
nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o
obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.
18.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de
respectiva relație contractuală.
18.4 Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat,
dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind
protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore.
18.5 Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către orice
terț cu următoarele excepții: când există temei legal sau când există temei contractual și Partea și-a exprimat
acordul.
18.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal,
cu excepția cazurilor în care o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau exercitarea unor
drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi
ținute în continuare la respectarea confidențialității.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Dispoziţii finale
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

20.4 Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achiziţiile publice, ale legislaţiei
civile sau comerciale aplicabile.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ………………… prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
BENEFICIAR,
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
Director General,

PRESTATOR,
S.C. TECHNOSEC GND S.R.L.
Director Executiv,

Director General Adjunct

Vizat CFP

Vizat Serviciul Juridic

Director Executiv

Verificat
Sef S.A.P.U.C.A.P.

Întocmit,
Consilier A.P.

Anexa nr.1
Lista unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 6, monitorizate video, cu adresa corespunzătoare:
Nr.Crt.
1
2

Unitatea de Învăţământ
Grădiniţa nr. 37
Grădiniţa nr. 40

Adresa
Sos.Ciurel nr.9-11
Str.Tabla Buţii nr.60

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.
Grădiniţa nr.

41
57
83
87
94
111
195
197
208
209
210
217 Corp A
217 Corp B

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Grădiniţa nr. 218
Grădiniţa nr. 229
Grădiniţa nr. 230
Grădiniţa nr. 246
Grădiniţa nr. 272
Grădiniţa nr. 273
Grădiniţa nr. 274
Grădiniţa nr. 309
Scoala (specială) nr. 2
Scoala (specială) nr. 11
Scoala nr. 59
Scoala nr. 117
Scoala nr. 142
Scoala nr. 153
Scoala nr. 157
Scoala nr. 160
Scoala nr. 161
Scoala nr. 163
Scoala nr. 164
Scoala nr. 167
Scoala nr. 168
Scoala nr. 169 Corp A
Scoala nr. 169 Corp B
Scoala nr. 172
Scoala nr. 174
Scoala nr. 176
Scoala nr. 193
Scoala nr. 197
Scoala nr. 198
Scoala nr. 205
Scoala nr. 206
Scoala nr. 279
Scoala nr. 309

Str.C-tin. Titel Petrescu nr.12
Aleea Pravăţ nr.16
Str.Radna nr.45
Str.Valea Calugărească nr.6
Str.Târgu Neamţ nr.4
Str.Sibiu nr.8
Bdul.Iuliu Maniu nr.73-75
Str.Cetăţuia nr.10
Str. Valea Oltului nr.14
Str.Paşcani nr.15bis
Str.Ariniş nr.1bis
Str.Bucşeneşti nr.20
Str.Sg.Anghel C-tin nr.16
Aleea Callatis nr.5
Aleea Dealul Măcinului nr.5
Aleea Potaissa nr.3
Str.Cetăţuia nr.12
Bdul.Timişoara nr.39
Str.Valea lui Mihai nr.1
Bdul. Iuliu Maniu nr.11A
Str.Moineşti nr.9
Aleea Istru nr.6
Aleea Istru nr.4
Str.Vlădeasa nr.9
Str. Fabricii nr.22
Str.Centurii nr.4
Drumul Săbăreni nr.21
Str.Hanul Ancuţei nr.4
Str.Ghirlandei nr.7
Calea Giuleşti nr.486A
Calea Giuleşti nr.54
Str.Pravăţ nr.22
Calea Crângaşi nr.140
Str.Alizeului nr.9
Str.Paşcani nr.2
Str.Paşcani nr.6
Aleea Parva nr.3 – 5
Str.Rosia Montană nr.41
Aleea Lunca Cernei nr.3
Str.M.R.Marcu nr.3
Str.Obcina Mare nr.2
Str.Apusului nr.71-73
Aleea Valea Prahovei nr.1
Aleea Ariniş nr.5
Prelungirea Ghencea nr.24
Str.Moineşti nr.9

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Scoala nr. 310
Colegiul Național Grigore Moisil
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu
Colegiul Național Elena Cuza
Liceul Tehnologic Antim Ivireanu
Colegiul Tehnic Gheorghe Airinei
Liceul cu program sportiv Mircea Eliade
Colegiul Economic Costin Kiriţescu
Liceul Tehnologic Petru Poni
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu
Liceul Teoretic Marin Preda
Colegiul Tehnic Petru Maior
Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu
Dispeceratul de Monitorizare Video

Str. Dezrobirii nr.41
Bdul.Timişoara nr.33
Aleea Pravăţ nr.24
Str.Valea lui Mihai nr.6
Str.Peştera Scărişoara nr.1
Aleea Poiana Muntelui nr.1
Str.Romancierilor nr.1
Splaiul Independenţei nr.315-317
Str.Peştera Dâmbovicioarei nr.12
Bdul.Preciziei nr.18
Bdul. Iuliu Maniu nr.381-391
Str.Ruşeţu nr.17
Bdul.Timişoara nr.6
Bdul. Iuliu Maniu nr.15
Sos. Orhideelor 2d

Imaginile din fiecare punct în care funcţionează sistemele de supraveghere, sunt conectate în Dispeceratul de
Monitorizare Video.
Sediile în care sunt instalate sisteme de supraveghere video cu circuit închis sunt următoarele:
• Sediul Central – Șoseaua Orhideelor nr. 2d
• Sediul Zonal – Str. Hanul Ancuței nr. 4
• Sediul Zonal – Str. Răsadniței nr. 59
BENEFICIAR,
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
Director General,

PRESTATOR,
S.C. TECHNOSEC GND S.R.L.
Director Executiv,

