PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Subdomeniul: Centre urbane/Poli de Dezvoltare Urbană/ Poli de creştere

Titlu proiect:
„Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului Hunedoara“
Cod SMIS 6749
Contract de finanţare nr. 1100/06.07.2010

Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea
proiectului: „Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului Hunedoara“ .
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele
operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi un instrument foarte
important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională.

Regio se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României,
prin intermediul Autorităţii de Management, constituită la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi al Organismelor Intermediare, constituite în
cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale
durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin
îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin
creşterea economică”.
Astfel spus, Regio urmăreşte reducerea inegalităţilor economico-sociale dintre regiunile
mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Regio înseamnă fonduri europene care,
alături de iniţiativa locală şi responsabilitatea individuală (ca şi comunitate, instituţie
sau afacere) vor genera dezvoltarea unitară a regiunilor.

Informaţii financiare
Valoarea totală a proiectului este de 2.125.113,68 lei, din care 1.554.897,00 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă: finanţarea nerambursabilă acordată este în
cuantum de 1.523.799,06 lei, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de
31.097,94 lei.

Perioada de implementare:
Proiectul se derulează pe o perioadă de 13 luni, începând cu data de 7 decembrie
2010.

Obiectivul general al investiţiei îl constituie modernizarea spatiilor verzi din
municipiul Hunedoara.
Obiectivul specific al investiţiei, conform studiului de fezabilitate, constă în
transformarea Parcului Tineretului într-un “plămân verde” al oraşului, prin
extinderea şi reabilitarea acestuia după un concept nou.
Prin “plămân verde” înţelegem o zonă de recreare, care prin prezenţa spaţiilor verzi
şi a arborilor creează un microclimat revigorant, cu o calitate a aerului net
superioară faţă de media oraşului.

Licitaţie Publică - Reabilitare si extindere Parcul
Tineretului
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului: 792.121 RON
Castigatorul Licitatiei:
S.C. PROSERV S.A.
Anunţ de atribuire numărul:
140364 / 18.08.2011
Informaţii anunţ de participare asociat: 293723

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Lucrări „Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului
Hunedoara”
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 “Centre urbane – contract de finanţare nr. 1100 din
06.12.2010, cod SMIS 6749.

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Proiectul va fi compus din obiecte, după cum urmează:
Obiectul 1
Extinderea parcului cu cca. 1200 mp pe laturile de N si V prin ocuparea unor
bucăţi de teren neamenajat, cu funcţiune neclară sau de trotuar (respectivul
trotuar are lăţime variabilă şi suficient de mare)
Obiectul 2
Refacerea structurii de alei a parcului
Obiectul 3
Repararea împrejmuirii şi refacerea ei acolo unde este necesar
Obiectul 4
Desfacerea fântânii existente şi realizarea unei fântâni noi pe altă poziţie
Obiectul 5
Refacerea dotărilor şi a utilităţilor
Obiectul 6
Realizarea de plantaţii noi (aproximativ 300 de arbori) şi refacerea zonelor
verzi
Obiectul 7
Amenajarea unui loc de joacă dotat cu instalaţii aferente
Obiectul 8
Reţele apă şi energie electrică

Secţiunea V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 87/36874/29.07.2011 - Lucrări pt. obiectivul de investiţii aferent proiectului
Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului
V.1) Data atribuirii contractului – 18.08.2011
V.2) Numarul de oferte primite - 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piaţa Iancu de Hunedoara, Nr.1, 331130 Hunedoara
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea iniţială a valorii contractului: 1.560.636,00 Moneda: lei fără TVA
Valoarea totală finală a contractului: 792.121,00 Moneda: lei fără TVA

Modernizarea şi extinderea parcului este în strânsă concordanţă cu obiectivele
specifice ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regionala a Planului Naţional de
dezvoltare, şi anume creşterea rolului economic şi social al municipiului
Hunedoara, creşterea calităţii infrastructurii sociale, pentru ca existenţa spaţiilor
verzi influenţează pozitiv microclimatul urban, contribuind la:
reducerea temperaturii aerului şi creşterea umidităţii relative a acestuia;
scăderea intensităţii luminii directe sau reflectate;
stimularea schimburilor de aer şi implicit, oxigenarea şi purificarea aerului.

Coerenţa proiectului cu politici comunitare
Luând în considerare Capitolului IV – Principii al Regulamentului 1083/2006 al
Consiliului privind prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Unitatea Administrativ
Teritorială - Municipiul Hunedoara are în vedere că operaţiunile finanţate prin in
Fondurile Structurale sunt conforme cu regulamentele naţionale şi comunitare în
vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Regulamentele
comunitare includ regulamentele privind concurenţa şi achizitiile publice,
protecţia şi îmbunătăţirea mediului, eliminarea inegalităţilor şi promovarea
egalităţii între bărbaţi şi femei. Respectarea acestor cerinţe în perioada de
mplementare a proiectului rezultă din rapoartele de progres transmise periodic
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Vă mulţumim!
Date de contact beneficiar – Ovidiu Marius Hada – Primar,
telefon: 0254-716322, fax: 0254-716087,
e-mail: info@mail.primariahd.ro
Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional:
www.inforegio.ro şi Punctul de Informare (Program: Luni – Vineri 9.00-16.00) al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei
Adresa: Str. Apolodor nr.17, Bucureşti, Sector 5

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

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

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Subdomeniul: Centre urbane/Poli de Dezvoltare Urbană/ Poli de creştere
Titlu proiect:
“Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în municipiul
Hunedoara“
Cod SMIS 6750
Contract de finanţare nr.1081/06.12.2010

Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea
proiectului: “Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în
municipiul Hunedoara“.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele
operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi un instrument foarte
important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională.

Regio se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României,
prin intermediul Autorităţii de Management, constituită la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi al Organismelor Intermediare, constituite în
cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale
durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin
îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin
creşterea economică”.
Astfel spus, Regio urmăreşte reducerea inegalităţilor economico-sociale dintre regiunile
mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Regio înseamnă fonduri europene care,
alături de iniţiativa locală şi responsabilitatea individuală (ca şi comunitate, instituţie
sau afacere) vor genera dezvoltarea unitară a regiunilor.

Informaţii financiare
Valoarea totală a proiectului este de 3.627.213,50 lei, din care 2.927.750,00 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată este în
cuantum de 2.869.190,00 lei, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de
58.560,00 lei.

Perioada de implementare:
Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 06 decembrie
2010.

Licitaţie Publică - Sistem de supraveghere video pentru
siguranţa cetăţenilor în municipiul Hunedoara
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului: 1.599.576 RON
Castigatorul Licitatiei:
S.C. SISTEC SBSOL S.R.L.
Anunţ de atribuire numărul:
23675/18.10.2011
Informaţii anunţ de participare asociat: 116452

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă
Sistem de supraveghere video pentru siguranta cetăţenilor în municipiul Hunedoara, finantat
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”, contract de finanţare nr.
1081/06.12.2010, cod SMIS 6750
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau
de prestare a serviciilor
Furnizare / Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Hunedoara, locaţiile unde vor fi montate şi puse în
funcţiune, stabilite prin proiectul tehnic pus la dispoziţie de achizitor

Secţiunea V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91/42318 Denumirea: Furnizare echipamente tehnologice şi funcţionale pentru
"Sistem de supraveghere video"
V.1) Data atribuirii contractului – 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite - 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SISTEC SBSOL S.R.L.
Adresa postala: Loc.: Bucuresti, Sector 6, Drumul Săbăreni, nr. 24 - 26, Cod poştal: 060647,
Romania, Tel. 0264 590 282, Email: marius.handaric@sistec.ro, Fax: 0264 592 700, Adresa
internet (URL): www.sistec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea iniţială a valorii contractului: 2.616.857,00 Moneda: lei fără TVA
Valoarea totală finală a contractului: 1.599.576.24 Moneda: lei fără TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat - Nu

Obiectivul general al investiţiei îl constituie creşterea calităţii vieţii, creşterea
siguranţei populaţiei şi prevenirea criminalităţii în zona de intervenţie urbana
delimitată prin Planul Integrat de dezvoltare urbană, prin realizarea unui sistem de
supraveghere performant.
Obiectivele specifice constau în:
reducerea numărului de evenimente antisociale, prevenirea şi descurajarea
infracţiunilor şi a operaţiunilor ilegale prin supravegherea permanentă a unor zone cu
risc ridicat de producere de evenimente anti sociale şi de infracţionalitate;
creşterea siguranţei elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din zonă,
prin realizarea sistemelor de supraveghere;
reducerea numărului de
evenimente rutiere prin monitorizarea traficului din
principalele intersecţii din municipiul Hunedoara.

Prin supravegherea zonei pietonale se va asigura prevenirea şi descurajarea infracţiunilor
şi a operaţiunilor ilegale, scăderea timpului de răspuns în cazul intervenţiilor pentru
situaţii de urgenţă şi criză.
Pentru a preveni evenimentele nedorite în care sunt implicaţi elevii în cadrul instituţiilor
de învăţământ se va realiza supravegherea spaţiului din apropierea instituţiilor de
învăţământ.
Sistemul va permite asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor socioumane, şi obţinerea de probe juridice precum şi supravegherea directă a persoanelor
suspecte pentru determinarea incipientă a fenomenelor contravenţionale şi
infracţionale.
Zona de acţiune urbană identificată în municipiul Hunedoara, este zona centrală a
oraşului, cuprinzând străzile: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str.
Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii şi b-dul Traian.

Coerenţa proiectului cu politici comunitare
Luând în considerare Capitolului IV – Principii al Regulamentului 1083/2006 al
Consiliului privind prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Unitatea Administrativ
Teritorială - Municipiul Hunedoara are în vedere că operaţiunile finanţate prin in
Fondurile Structurale sunt conforme cu regulamentele naţionale şi comunitare în
vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Regulamentele
comunitare includ regulamentele privind concurenţa şi achizitiile publice,
protecţia şi îmbunătăţirea mediului, eliminarea inegalităţilor şi promovarea
egalităţii între bărbaţi şi femei. Respectarea acestor cerinţe în perioada de
mplementare a proiectului rezultă din rapoartele de progres transmise periodic
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Vă mulţumim!
Date de contact beneficiar – Ovidiu Marius Hada – Primar,
telefon: 0254-716322, fax: 0254-716087,
e-mail: info@mail.primariahd.ro
Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional:
www.inforegio.ro şi Punctul de Informare (Program: Luni – Vineri 9.00-16.00) al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei
Adresa: Str. Apolodor nr.17, Bucureşti, Sector 5

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

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

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Subdomeniul: Centre urbane/Poli de Dezvoltare Urbană/ Poli de creştere
Titlu proiect:
“Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în municipiul
Hunedoara“
Cod SMIS 6750
Contract de finanţare nr.1081/06.12.2010

Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea
proiectului: “Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în
municipiul Hunedoara“.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele
operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi un instrument foarte
important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională.

Regio se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României,
prin intermediul Autorităţii de Management, constituită la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi al Organismelor Intermediare, constituite în
cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale
durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin
îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin
creşterea economică”.
Astfel spus, Regio urmăreşte reducerea inegalităţilor economico-sociale dintre regiunile
mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Regio înseamnă fonduri europene care,
alături de iniţiativa locală şi responsabilitatea individuală (ca şi comunitate, instituţie
sau afacere) vor genera dezvoltarea unitară a regiunilor.

Informaţii financiare
Valoarea totală a proiectului este de 3.627.213,50 lei, din care 2.927.750,00 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată este în
cuantum de 2.869.190,00 lei, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de
58.560,00 lei.

Perioada de implementare:
Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 06 decembrie
2010.

Licitaţie Publică - Sistem de supraveghere video pentru
siguranţa cetăţenilor în municipiul Hunedoara
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului: 1.599.576 RON
Câştigătorul Licitaţiei:
S.C. SISTEC SBSOL S.R.L.
Anunţ de atribuire numărul:
23675/18.10.2011
Informaţii anunţ de participare asociat: 116452

Până la data de 5 octombrie a fost instalate restul de 21
camere de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele
locaţii:
1. Intersecţie DN68B cu B-dul Dacia (benzinăria MOL)
2. Intersecţie B-dul Dacia cu str. Privighetorii
3. Intersecţie B-dul Dacia cu str. Mihai Viteazu
4. Intersecţie B-dul Dacia cu str. Avram Iancu
5. Intersecţie Str. Enescu cu str. Ioan Corvin (3 camere)

Până la data de 5 octombrie a fost instalate restul de 21
camere de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele
locaţii:
6. Intersecţie str. Victoriei cu str. C. Porumbescu,
Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara
7. Intersecţie str. Victoriei cu str. Chizid, Colegiul
Naţional Traian Lalescu
8. Intersecţie str. George Enescu cu str. Ion Creangă
9. Intersecţie B-dul Rusca cu str. Laminatorului, Şcoala
Generală nr. 3

Până la data de 5 octombrie a fost instalate restul de 21
camere de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele
locaţii:
10. Intersecţie str. A. Vlahuţă cu B-dul 1848, Colegiul
Economic Emanoil Gojdu
11. Liceul de Telecomunicaţii şi Servicii Publice
12. Şcoala Generală nr. 1
13. Şcoala Generală nr. 2
14. Şcoala Generală nr. 6

Până la data de 5 octombrie a fost instalate restul de 21
camere de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele
locaţii:

15.
16.
17.
18.

Şcoala Generală nr. 7
Şcoala Generală nr. 8
Intersecţia str. George Enescu cu str. Ioan Corvin
Str. Cerbului (2 camere)

Obiectivul general al investiţiei îl constituie creşterea calităţii vieţii, creşterea
siguranţei populaţiei şi prevenirea criminalităţii în zona de intervenţie urbana
delimitată prin Planul Integrat de dezvoltare urbană, prin realizarea unui sistem de
supraveghere performant.
Obiectivele specifice constau în:
reducerea numărului de evenimente antisociale, prevenirea şi descurajarea
infracţiunilor şi a operaţiunilor ilegale prin supravegherea permanentă a unor zone cu
risc ridicat de producere de evenimente anti sociale şi de infracţionalitate;
creşterea siguranţei elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din zonă,
prin realizarea sistemelor de supraveghere;
reducerea numărului de
evenimente rutiere prin monitorizarea traficului din
principalele intersecţii din municipiul Hunedoara.

Prin supravegherea zonei pietonale se va asigura prevenirea şi descurajarea infracţiunilor
şi a operaţiunilor ilegale, scăderea timpului de răspuns în cazul intervenţiilor pentru
situaţii de urgenţă şi criză.
Pentru a preveni evenimentele nedorite în care sunt implicaţi elevii în cadrul instituţiilor
de învăţământ se va realiza supravegherea spaţiului din apropierea instituţiilor de
învăţământ.
Sistemul va permite asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor socioumane, şi obţinerea de probe juridice precum şi supravegherea directă a persoanelor
suspecte pentru determinarea incipientă a fenomenelor contravenţionale şi
infracţionale.
Zona de acţiune urbană identificată în municipiul Hunedoara, este zona centrală a
oraşului, cuprinzând străzile: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str.
Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii şi b-dul Traian.

Coerenţa proiectului cu politici comunitare
Luând în considerare Capitolului IV – Principii al Regulamentului 1083/2006 al
Consiliului privind prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Unitatea Administrativ
Teritorială - Municipiul Hunedoara are în vedere că operaţiunile finanţate prin in
Fondurile Structurale sunt conforme cu regulamentele naţionale şi comunitare în
vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Regulamentele
comunitare includ regulamentele privind concurenţa şi achizitiile publice,
protecţia şi îmbunătăţirea mediului, eliminarea inegalităţilor şi promovarea
egalităţii între bărbaţi şi femei. Respectarea acestor cerinţe în perioada de
mplementare a proiectului rezultă din rapoartele de progres transmise periodic
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Vă mulţumim!
Date de contact beneficiar – Ovidiu Marius Hada – Primar,
telefon: 0254-716322, fax: 0254-716087,
e-mail: info@mail.primariahd.ro
Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional:
www.inforegio.ro şi Punctul de Informare (Program: Luni – Vineri 9.00-16.00) al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Subdomeniul: Centre urbane/Poli de Dezvoltare Urbană/ Poli de creştere
Titlu proiect:
“Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în municipiul
Hunedoara“
Cod SMIS 6750
Contract de finanţare nr.1081/06.12.2010

Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea
proiectului: “Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în
municipiul Hunedoara“.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele
operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi un instrument foarte
important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională.

Regio se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României,
prin intermediul Autorităţii de Management, constituită la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi al Organismelor Intermediare, constituite în
cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale
durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin
îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin
creşterea economică”.
Astfel spus, Regio urmăreşte reducerea inegalităţilor economico-sociale dintre regiunile
mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Regio înseamnă fonduri europene care,
alături de iniţiativa locală şi responsabilitatea individuală (ca şi comunitate, instituţie
sau afacere) vor genera dezvoltarea unitară a regiunilor.

Informaţii financiare
Valoarea totală a proiectului este de 3.627.213,50 lei, din care 2.927.750,00 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată este în
cuantum de 2.869.190,00 lei, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de
58.560,00 lei.

Perioada de implementare:
Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 06 decembrie
2010.

Licitaţie Publică - Sistem de supraveghere video pentru
siguranţa cetăţenilor în municipiul Hunedoara
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului: 1.599.576 RON
Câştigătorul Licitaţiei:
S.C. SISTEC SBSOL S.R.L.
Anunţ de atribuire numărul:
23675/18.10.2011
Informaţii anunţ de participare asociat: 116452

La data de 5 octombrie a fost finalizată instalarea camerelor
de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele locaţii:

1.
2.
3.
4.
5.

Intersecţie DN68B cu B-dul Dacia (benzinăria MOL)
Intersecţie B-dul Dacia cu str. Privighetorii
Intersecţie B-dul Dacia cu str. Mihai Viteazu
Intersecţie B-dul Dacia cu str. Avram Iancu
Intersecţie Str. Enescu cu str. Ioan Corvin (3 camere)

La data de 5 octombrie a fost finalizată instalarea camerelor
de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele locaţii:

6. Intersecţie B-dul
7. Intersecţie B-dul
8. Intersecţie B-dul
9. Intersecţie B-dul
10. Piaţa Libertăţii

Dacia cu B-dul Republicii
Republicii cu str. Avram iancu
Republicii cu str. George Enescu
Libertărţii cu str. Romanilor

La data de 5 octombrie a fost finalizată instalarea camerelor
de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele locaţii:

11. Intersecţie str. Victoriei cu str. C. Porumbescu,
Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara
12. Intersecţie str. Victoriei cu str. Chizid, Colegiul
Naţional Traian Lalescu
13. Intersecţie str. George Enescu cu str. Ion Creangă
14. Intersecţie B-dul Rusca cu str. Laminatorului,
Şcoala Generală nr. 3

La data de 5 octombrie a fost finalizată instalarea camerelor
de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele locaţii:

15. Intersecţie str. A. Vlahuţă cu B-dul 1848, Colegiul
Economic Emanoil Gojdu
16. Liceul de Telecomunicaţii şi Servicii Publice
17. Şcoala Generală nr. 1
18. Şcoala Generală nr. 2
19. Şcoala Generală nr. 6

La data de 5 octombrie a fost finalizată instalarea camerelor
de supraveghere, acestea regăsindu-se în următoarele locaţii:

20.
21.
22.
23.

Şcoala Generală nr. 7
Şcoala Generală nr. 8
Intersecţia str. George Enescu cu str. Ioan Corvin
Str. Cerbului (2 camere)

S-a realizat instruirea personalului.
Centrul de dispecerat a fost dotat cu 3 calculatoare şi 3 LCDuri.
La data de 6 decembrie 2011 se finalizează contractul de
finanţare.

Obiectivul general al investiţiei îl constituie creşterea calităţii vieţii, creşterea
siguranţei populaţiei şi prevenirea criminalităţii în zona de intervenţie urbana
delimitată prin Planul Integrat de dezvoltare urbană, prin realizarea unui sistem de
supraveghere performant.
Obiectivele specifice constau în:
reducerea numărului de evenimente antisociale, prevenirea şi descurajarea
infracţiunilor şi a operaţiunilor ilegale prin supravegherea permanentă a unor zone cu
risc ridicat de producere de evenimente anti sociale şi de infracţionalitate;
creşterea siguranţei elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din zonă,
prin realizarea sistemelor de supraveghere;
reducerea numărului de
evenimente rutiere prin monitorizarea traficului din
principalele intersecţii din municipiul Hunedoara.

Prin supravegherea zonei pietonale se va asigura prevenirea şi descurajarea infracţiunilor
şi a operaţiunilor ilegale, scăderea timpului de răspuns în cazul intervenţiilor pentru
situaţii de urgenţă şi criză.
Pentru a preveni evenimentele nedorite în care sunt implicaţi elevii în cadrul instituţiilor
de învăţământ se va realiza supravegherea spaţiului din apropierea instituţiilor de
învăţământ.
Sistemul va permite asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor socioumane, şi obţinerea de probe juridice precum şi supravegherea directă a persoanelor
suspecte pentru determinarea incipientă a fenomenelor contravenţionale şi
infracţionale.
Zona de acţiune urbană identificată în municipiul Hunedoara, este zona centrală a
oraşului, cuprinzând străzile: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str.
Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii şi b-dul Traian.

Coerenţa proiectului cu politici comunitare
Luând în considerare Capitolului IV – Principii al Regulamentului 1083/2006 al
Consiliului privind prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Unitatea Administrativ
Teritorială - Municipiul Hunedoara are în vedere că operaţiunile finanţate prin in
Fondurile Structurale sunt conforme cu regulamentele naţionale şi comunitare în
vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Regulamentele
comunitare includ regulamentele privind concurenţa şi achizitiile publice,
protecţia şi îmbunătăţirea mediului, eliminarea inegalităţilor şi promovarea
egalităţii între bărbaţi şi femei. Respectarea acestor cerinţe în perioada de
mplementare a proiectului rezultă din rapoartele de progres transmise periodic
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Vă mulţumim!
Date de contact beneficiar – Ovidiu Marius Hada – Primar,
telefon: 0254-716322, fax: 0254-716087,
e-mail: info@mail.primariahd.ro
Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional:
www.inforegio.ro şi Punctul de Informare (Program: Luni – Vineri 9.00-16.00) al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei
Adresa: Str. Apolodor nr.17, Bucureşti, Sector 5
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Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea
Europeană şi Fondul European de Dezvoltare Regională

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

