MUNICIPIUL ROMAN

REZUMATUL PROIECTULUI
CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
ÎN MUNICIPIUL ROMAN, SMIS 7415

Proiect implementat în perioada 14 decembrie 2010 – 13 iulie 2011, 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: “Centre urbane”,
Operaţiunea: “Reabilitarea infrastructurii sociale”.
Proiectul a făcut parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului (care cuprinde 2
proiecte individuale), care îşi propune dezvoltarea economică şi socială durabilă a municipiului. PIDU,
printr-o abordare integrată a problemelor, urmăreşte 3 direcţii de acţiune ale demersului strategic:
- Îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor Zonei de acţiune urbană Centru - Favorit;
- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi stradale din zona de acţiune Centru - Favorit;
- Îmbunătăţirea securităţii stradale, a ordinii şi a siguranţei publice.
Obiectivul

general

al

proiectului

“CREŞTEREA

SIGURANŢEI

ŞI

PREVENIREA

CRIMINALITĂŢII ÎN MUNICIPIUL ROMAN” este sprijinirea dezvoltării durabile a centrelor urbane
prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale în scopul creşterii calităţii vieţii.
Obiectivul specific a fost îndeplinit cu succes: Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale prin
implementarea unui sistem de supraveghere, în vederea creşterii siguranţei şi a prevenirii criminalităţii în
zona de acţiune urbană Centru – Favorit.
Conform obligaţiilor asumate prin contract, pentru realizarea obiectivului vizat, Primăria Roman a
derulat următoarele etape principale, necesare implementării efective a proiectului:
- Constituirea şi organizarea activităţilor Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP);
- Realizarea procedurii de atribuire şi semnarea contractului de prestări servicii informare şi
publicitate cu S.C. MOMENTO SRL, Roman;
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- Realizarea unei campanii de publicitate şi de promovare a proiectului, prin anunţuri, comunicate şi
conferinţe de presă, afişe şi lipire de autocolante cu sigla REGIO pe echipamentele achiziţionate.
- Organizarea achiziţiei sistemului de supraveghere prin: Elaborarea documentaţiei de atribuire,
Realizarea procedurii de atribuire şi semnarea contractului de furnizare, montare, punere în funcţiune şi
instruire a personalului pentru sistemul video de supraveghere, cu SCM ELECTRO UNIVERS Roman.
- Achiziţia dotărilor de specialitate (sistemul de supraveghere şi centrul de comandă);
- Amplasarea sistemului de supraveghere şi amenajarea centrului de comandă;
- Punerea în funcţiunea şi efectuarea probelor tehnologice, până când sistemul de supraveghere a
devenit funcţional la parametri optimi;
- Instruirea personalului pentru utilizarea centrului de comandă;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului;
- Realizarea auditului proiectului.
Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:
Scăderea infracţionalităţii stradale cu 8,2% în zona de acţiune urbană Centru – Favorit
Scăderea ratei criminalităţii cu 6,4% în municipiul Roman
Implementarea unui sistem de supraveghere în zona de acţiune urbană Centru-Favorit
Crearea şi menţinerea unui serviciu social de supraveghere stradală la nivelul municipiului
Reducerea cu 13% a furturilor şi a tâlhăriilor pe perioada de operare a sistemului de supraveghere
Supravegherea şi monitorizarea a 18 secţiuni de stradă (locuri publice cu grad sporit de periculozitate) prin
intermediul camerelor video amplasate
Achiziţionarea a 22 de echipamente pentru reducerea criminalităţii
Realizarea unei campanii de publicitate şi promovare a proiectului
Sistemul de supraveghere implementat cuprinde:
- 18 camere video color mobile;
- 1 centru de comandă (dispecerat) amenajat:
- 1 monitor;
- 1 videorecorder;
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- 1 dispozitiv de prelucrare a imaginii;
- 1 calculator.
Grup ţintă  10.020 locuitori ai zonei de acţiune urbană
Beneficiari
direcţi
Beneficiari
indirecţi

 Municipiul Roman,
 Poliţia Locală Roman,
 Poliţia Municipiului Roman
 Peste 70.000 persoane – populaţia municipiului Roman;
 Aproximativ 1.780 agenţi economici din municipiul Roman;
 persoanele care tranzitează municipiul Roman;
 persoanele instruite pentru operarea sistemului de supraveghere:

angajaţi

cei 8 nou

Sistemul de supraveghere implementat urmăreşte creşterea calităţii vieţii populaţiei, prin:


Creşterea securităţii publice prin următoarele efecte:
-



reduce furturile şi tâlhăriile cu 13% pe perioada de operare a sistemului de
supraveghere;
scade rata infracţionalităţii stradale cu 8,2% în zona de acţiune urbană Centru-Favorit
şi rata criminalităţii cu 6,4% în municipiul Roman;

Descreşterea violenţei, a criminalităţii şi a dezordinii publice;


Creşterea securităţii în afaceri pentru cca. 1.780 de agenţi economici existenţi la nivelul
municipiului Roman (din care cca. 670 existenţi la nivelul zonei de acţiune urbană);

Sprijinirea unităţilor de poliţie cu date şi informaţii necesare stabilirii ordinii publice şi
combaterii manifestărilor de violenţă.


În zona de acţiune a proiectului (Centru – Favorit) se află cele mai importante obiective
administrative, culturale, religioase, comerciale, instituţii publice şi private din municipiul Roman.
Camerele video au fost amplasate pe stâlpi, în zonele:

Zona Favorit: Stadion (intrare Stadion); Şcoala nr. 9 „Roman – Muşat” şi Intersecţia Str.
Sucedava cu Str. Roman – Muşat;

Zona Piaţa Centrală: Piaţa Centrală (producători) şi
Potcoavă (interior);


Hala Centrală (trecere pietoni);

Zona Centrală: Zona Banc Post; Zona „Norvic”; Zona „Acvaserv”; Zona Colegiul Tehnic
„Petru Poni”; Zona „2 măgari” - Intersecţia Strada Rahovei cu B-dul Republicii; Zona Rahovei – Magazin
„Profi”; Zona Casa de Cultură; Zona Poştă; Zona Piaţa Hotel; Zona Precista Mare (intrare Pietonal); Zona
„Alexandru cel Bun 3”; Zona Episcopiei (colţ cu Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”).
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Centrul de Comandă pentru sistemul de supraveghere video se află în clădirea din strada
Ştefan cel Mare, nr.246, Roman.

Menţiuni:
După ultima cerere de rambursare, s-a actualizat suma efectiv cheltuită pentru realizarea acestui
obiectiv de investiţie. Astfel, valoarea iniţială a proiectului, de 385.282,68 lei din momentul semnării
contractului de finanţare, a scăzut după atribuirea contractelor de licitaţie publică (pentru servicii,
furnizare, montare, punere în funcţiune şi instruire a personalului pentru sistemul video de supraveghere)
şi după ultima rambursare. Prin urmare, suma totală cheltuită până la 30 iunie 2012, este 202.981,79 lei.
Solicitantul şi beneficiarul finanţării nerambursabile este Municipiul Roman.
Proiectul s-a implementat în 7 luni (14 decembrie 2010 – 13 iulie 2011).

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar responsabil cu implementarea acestui program în
Regiunea Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Date de contact: Şef Serviciu, Prof. Păvăluţă Irina, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,
tel. 0233.741.978, e-mail: uiproman@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
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