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              Municipiul Suceava implementează în perioada 28.05.2010 – 28.05.2011 proiectul 

„Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea 

de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul : Poli de dezvoltare urbană. 

             Valoarea totală a proiectului este de 2.467.161,55 lei, din care asistenţa 

financiară nerambursabilă 1.703.738,82 lei 

             Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 

este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil 

cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est. 

             Obiectivul general al proiectului este reducerea criminalităţii sociale şi creşterea 

siguranţei cetăţenilor din municipiul Suceava, în vederea diminuării disparităţilor dintre 

zonele mai puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale municipiului prin accesibilitate şi 

mobilitate în condiţii de siguranţă şi susţinerea dezvoltării economice în vederea 

consolidării poziţiei de pol de dezvoltare a municipiului Suceava. 

             Obiectivul specific al proiectului este : dezvoltarea intervenţiilor publice în 

rezolvarea problemelor comunitare la nivelul polului de dezvoltare până în 2015, în 

vederea creşterii siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin 

achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere în cele 80 de locaţii stabilite prin 

proiect , precum şi prin amenajarea unui centru de supraveghere in incinta Primăriei 

municipiului Suceava. In cadrul centrului de supraveghere vor  fi centralizate imaginile, 

informaţiile oferite de camerele de supraveghere, a căror prelucare vor spori 

operabilitatea şi eficienţa intervenţiilor factorilor responsabili la nivel local cu asigurarea 

siguranţei cetăţenilor. 

 

 CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII  

ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA  

PRIN ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE        

   SPECIFICE ŞI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE 
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Loc de desfăşurare a proiectului : Municipiul Suceava 

Componenţa şi  funcţionalitatea sistemului de supraveghere: 

Vor fi montate un număr de 108 camere video: 

- 72 camere fixe  

- 36 camere mobile  

Locaţiile în care vor  fi amplasate camere de supraveghere: 

- în zonele instituţiilor publice 
- în vecinătatea unui număr de 10 şcoli 
- în spaţiile publice din apropierea unnui număr de 13 gradiniţe 
- în vecinătatea şi pentru supravegherea unui număr de 9 licee/ colegii 
 

Durata de realizare a proiectului este de 12 luni din care 8 luni sunt previzionate pentru 

achiziţionarea şi instalarea sistemului, şi amenajarea centrului de supraveghere. 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, 
va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 


