
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia anunţă demararea proiectului cu titlul  
ACHIZIȚIONAREA ȘI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA 

CRIMINALITĂȚII ÎN ORAȘUL DE FRONTIERĂ JIMBOLIA

1. Număr de referinţă – 6994

2. Data publicării comunicatului – 19.01.2012

3. Programul – REGIO - PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

4. Autoritatea de management – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

5. Alte informaţii – Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat de către Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1.1, 
„Planuri  integrate  de  dezvoltare  urbană”,  subdomeniul  „Centre  urbane”  cu  titlul  Achiziţionarea  şi  instalarea  de  echipamente  de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia.  Prin achiziţionarea sistemelor de 
supraveghere cu camere video şi  prin montarea acestora în punctele vulnerabile şi în zonele de interes ale oraşului Jimbolia se urmăreşte  
creşterea  siguranţei  populatiei  din  oraşul  Jimbolia  precum şi  prevenirea  violenţei  şi  a  agresiunilor  fizice  stradale.  Se  continuă,  astfel, 
iniţiativele de modernizare a Jimboliei începute de administraţia publică locală.  Principalele aplicaţii ale sistemului de supraveghere urbană 
sunt: monitorizarea ariilor cum ar fi pieţe, parcuri, zone de agrement, grădiniţe, biserici, etc; monitorizarea căilor de acces în localitate;  
monitorizarea punctelor vulnerabile sau a punctelor de acces în instituţii publice; monitorizare trafic rutier; supravegherea ordinii şi liniştii  
publice;  descurajarea  actelor  infracţionale;  înregistrarea,  stocarea  şi  arhivarea  de  imagini  video  pentru  analize  post  eveniment.  Prin 
supravegherea 24/24h a imaginilor suprinse de camerele de supraveghere, se va putea interveni în cazul infracţiunilor aflate în desfăşurare.  Se 
propune achiziţionarea a 102 camere video ce se vor monta pe stâlpi şi pe faţada clădirilor şi instalarea a cinci noduri de comunicaţie în care  
se vor concentra conexiunile de fibră optică de la camerele de supraveghere. Aplicaţia utilizată pentru realizarea funcţiilor de înregistrare şi  
monitorizare se va instala în Nodul Central de Comunicaţie din Primărie şi va funcţiona pe patru staţii de lucru, fiecare fiind echipată cu cîte  
două monitoare. Proiectul se desfăşoară timp de 12 luni, în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2012, iar oraşul Jimbolia beneficiază de un  
buget total de 3.840.310,71 lei pentru implementarea proiectului, din care 3.026.832,75 lei asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene şi a Guvernului României şi 77.093,88 lei  contribuţia proprie în proiect.

Note: Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine de la următoarea persoană:
Marian Rotaru - Şef Serviciu Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale şi Relaţii publice
Tel.: 0256 - 360 770; Luni – Joi: 08.00-16.00; Vineri: 08.00-13.30
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“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


