- PROIECT –
„Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul
Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea
unui centru de supraveghere”
-

DETALII FUNCTIONALE –

Misiunea proiectului
Proiectul are ca misiune rezolvarea urmatoarelor aspecte ce tin de calitatea vietii
cetatenilor:
-

Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor in zona municipiului Suceava

-

Prevenirea si combaterea criminalitatii juvenile

-

Atragerea de noi agenti economici ca urmare a cresterii gradului de siguranta a
cetatenilor

-

Imbunatatirea cooperarii interinstitutionale in scopul combaterii criminalitatii
Componentele sistemului
Activitatea de monitorizare video este asigurata de o arhitectura complexa ce

cuprinde urmatoarele:
-

72 camere fixe

-

36 camere mobile

-

Dispecerat pentru operarea intregului sistem

-

Software central pentru gestionarea imaginilor

-

Echipamente de protectie la caderi de tensiune

-

Echipamente de stocare a imaginilor video

-

Echipamente de comunicatii de banda larga (fibra optica)

-

Retea de fibra optica pentru comunicatii de banda larga
Mecanisme specifice pentru indeplinirea misiunii
Punctul central, din care se gestioneaza intregul sistem, il constituie dispeceratul.

Aceasta este locatia in care operatorii, angajati ai municipalitatii, au posibilitatea de a

monitoriza locatiile in care sunt instalate camerele video. Pentru a indeplini cerintele
stablite prin misiunea sistemului, operatorii au la dispozitie functionalitati moderne,
specifice sistemelor de acest fel.

•

Pozitii presetate in zonele importante

•

Revenire la pozitie presetata daca operatorul lasa camera orientata
aleatoriu

•

Zoom pentru detalii evenimente deosebite

•

Zone de mascare pentru respectarea intimitatii cetatenilor (blocarea
vizibilitatii in zonele respective, prin control software)

•

Regim de baleiere automata a zonei supravegheate

•

Afisarea camerelor de interes deosebit pe monitoare dedicate, in caz de
incident

•

Posibilitatea de redare a inregistrarilor anterioare – se mentin inregistrarile
pentru o perioada de 30 de zile. Ele vor putea fi puse la dispozitia
organelor abilitate ale statului, pentru a fi utilizate in cadrul investigatiilor
specifice.

•

Accesul operatorilor la date pe baza drepturilor gestionate de catre
administratorul sistemului.

Componenta sociala a procesului de implementare a sistemului
Pe langa caracterul pronuntat social al misiunii sistemului, procesul de
implementare insusi a avut si o valenta sociala, generand un numar de aproximativ 30
de locuri de munca, din care majoritatea au fost completate cu personal din municipiul
Suceava.

