
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 

   HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Sistem 

de supraveghere video în Municipiul Craiova”  
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.41955/2022, raportul nr.42394/2022 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.42450/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video 
în Municipiul Craiova”;   
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, 
art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „ Sistem de 

supraveghere video în Municipiul Craiova” - scenariul 2, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

                  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                       141.292.255,06 lei 
                  din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)            31.806.843,85 lei 

      Durata de execuţie a investiţiei:                                                            15 luni,    
            prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
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Referat de Aprobare 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video în Municipiul 
Craiova” 

 
 

   
Siguranța craiovenilor face parte din obiectivele prioritare ale administrației 

locale. Fiind una dintre cele mai importante coordonate care definesc bunăstarea 
cetățeanului, sentimentul de siguranță personală trebuie să-l însoțească pretutindeni: în 
piețe publice, parcări, în preajma unităților de învățământ, în locurile de aglomerare 
urbană, la locul de joacă sau în parcuri.  

Soluțiile inteligente oferite, în prezent, de tehnologia modernă conturează 
conceptul de Smart City pentru autoritățile care le implementează, iar cetățenilor le 
oferă ceea ce-și doresc mai mult: o viață mai sigură și liniștită, în sânul comunității. 

În acest sens, Primăria Craiova a demarat deja unul dintre cele mai mari proiecte 
destinate siguranței cetățenilor, ce își propune să implementeze tehnologiile moderne 
bazate pe inteligență artificială. Odată finalizat, proiectul va plasa municipiul Craiova 
în topul orașelor smart din România, iar craiovenii se vor simți protejați. 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 131075/2020, încheiat între Municipiul Craiova și VH 
Electronic SRL. 
 Studiul cuprinde identificarea posibilităților, mijloacelor, echipamentelor și 
tehnologiilor care să ducă la îndeplinirea obiectivelor privind modernizarea 
municipiului și realizarea unei infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, moderne 
ca bază a dezvoltării economico-sociale a Municipiului Craiova. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Târgului, Nr.26        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200632     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



 Implementarea proiectului se referă la realizarea unui sistem complex de 
supraveghere video prin amplasarea a 4639 camere video, fiind necesar și oportun 
pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor Municipiului Craiova, paza și 
protecția bunurilor publice împotriva furturilor, distrugerilor sau actelor de vandalism, 
prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravențională sau infracțională în 
domeniile de ordine și liniște publică, circulație și siguranță rutieră, în domeniul 
protecției mediului, precum și al activităților comerciale, în preajma zonelor de interes: 
- piețe publice; 
- parcuri, grădini și locuri de recreere; 
- locuri de joaca pentru copii; 
- intersecții și zone cu trafic pietonal și rutier aglomerat și a altor aglomerări 
urbane; 
-  cimitire; 
- puncte de colectare gunoi; 
- căi rutiere de intrare/ieșire în și din oraș. 

 
Față de cele prezentate mai sus propunem promovarea pe ordinea de zi a 

ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna februarie 2022 a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video în 
Municipiul Craiova”. 
 
 

                                                PRIMAR,                      
                                                Lia-Olguţa Vasilescu 

                    
 
 
 
 
                                                   

Director Executiv, 
Delia Ciucă 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 
 
 

Director Executiv Adjunct, 
Alin Glăvan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 
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 RAPORT  

privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video în Municipiul Craiova” 

 
 
 
 
 

Instalarea unui sistem complex de supraveghere video în municipiul Craiova, prin 
utilizarea celor mai noi soluții tehnologice în domeniu, va permite interconectarea tuturor 
sistemelor de monitorizare și comunicare folosite de instituțiile responsabile de siguranța și 
bunăstarea cetățenilor, dar și eficientizarea rezolvării incidentelor care apar. 
           Cel mai important aspect, rezultat în urma realizării acestui sistem, este legat de 
beneficiile oferite cetățeanului, dar și autorităților și comunității în care trăim.  

Prin implementarea acestui proiect, toate zonele de interes pentru cetățean vor fi 
supravegheate și monitorizate în ansamblu și în detaliu, scurtând astfel timpii de identificare, 
transmitere către factorii responsabili și soluționare a oricărui tip de incident ce ar putea apărea 
în piețele publice, în parcuri, la intersecțiile rutiere, în preajma unităților de învățământ sau la 
locurile de joacă. 

În acest sens, Primăria Craiova a încheiat contractul de achizițe publică de servicii nr. 
131075/2020, având ca obiect achiziția ”Studiu de Fezabiliate – Sistem de supraveghere video 
în municipiul Craiova” încheiat cu VH Electronics. 

Studiul cuprinde identificarea posibilităților, mijloacelor, echipamentelor și tehnologiilor 
care să ducă la îndeplinirea obiectivelor privind modernizarea municipiului și realizarea unei 
infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, moderne ca bază a dezvoltării economico-sociale 
a municipiului Craiova. 

Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constituie modernizarea și 
extinderea infrastructurii fizice de bază care influențează în mod direct dezvoltarea activităților 
sociale, culturale și economice și, implicit, crearea de oportunități ocupaționale. 

Sistemele de supraveghere video au devenit, cu timpul, o componentă cheie pentru 
asigurarea siguranței și securității pentru multe organizații. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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Craiova, 200632               Fax: 40251/411561 
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O dată cu creșterea riscului de securitate, nevoia de monitorizare video și de înregistrare 
a evenimentelor a devenit din ce în ce mai importantă. Ca rezultat multe organizații 
implementează astfel de sisteme pentru o gamă largă de aplicații și nu doar în domeniul strict al 
sistemelor de securitate. Trebuie spus de la început ca aceste sisteme vin să completeze 
sistemele tradiționale de securitate și siguranță – detecție efracție, control acces, detecție 
incendiu – sistemele de supraveghere video funcționând în relație de colaborare cu acestea, 
asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment 
precum și înregistrarea, afișarea informației video către diverși beneficiari ai acestuia. 

Sistemul de supraveghere video descurajează și reduce faptele de natură infracțională, 
îmbunătățește calitatea vieții oamenilor și crește nivelul de siguranță, colectează dovezi în cazul 
săvârșirii unor infracțiuni, asistă autoritățile în monitorizarea traficului și adoptarea unor reacții 
prompte în caz de urgențe, ajută la menținerea unui comportament adecvat al participanților la 
trafic și al pietonilor. 

Pentru determinarea soluției tehnice a sistemului de supraveghere, au fost identificate 
următoarele zone de interes necesare pentru supraveghere: 
- piețe publice; 
- parcuri, grădini și locuri de recreere; 
- locuri de joacă pentru copii; 
- intersecții și zone cu trafic pietonal și rutier aglomerat și alte aglomerări urbane; 
-  cimitire; 
- puncte de colectare gunoi; 
- căi rutiere de intrare/ieșire în și din oraș. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două scenarii tehnico – 
economice: 

Scenariul 1  constă ȋn următoarele lucrări principale: 
 - instalarea a  4648 de camere de supraveghere video ; 
 - amenajarea dispeceratului de supraveghere; 

- realizarea unei rețele de transmisie a semnalului prin fibră optică în lungime totală de 
500.000 m montată integral îngropat.  
 Scenariul 2 este scenariul recomandat pentru implementare și constă ȋn următoarele 
lucrări principale: 

- instalarea a  4648 de camere de supraveghere video;  
- amenajarea dispeceratului de supraveghere; 
- realizarea unei rețele de transmisie a semnalului prin fibră optică  aeriană pe stâlpii de 

electricitate existenți, în lungime de 440.000 m și o rețea de transmisie a semnalului prin fibră 
optică montată îngropat în zonele unde nu există stâlpi de electricitate în lungime de 60.000 m.  

Devizul general, s-a intocmit în conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 Scenariile pentru care au fost stabilite costurile estimative ale investiției sunt:  
  
Scenariul 1  : 
 Valoare totala estimată a investiției aferentă Scenariului 1 este de  :    
              178.060.422,12 lei fără TVA 
din care C+M 
    79.375.492,21 lei fără TVA  
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Scenariul 2: 
  Valoare totală estimată a investiției aferentă Scenariului 2 este de: 

1. 118.779.841,57 lei fără TVA 
din care C+M: 
      26.728,440,21 lei fără TVA 
 
Scenariul recomandat pentru implementare este Scenariul 2 
  

Investiția privind realizarea sistemului de supraveghere video a unor spații publice din 
Municipiul Craiova, precum școli, instituții publice, străzi, intersecții, parcuri, puncte de 
colectare a gunoiului, cimitire, locuri de joacă, prin achiziționarea a 4648 camere de 
supraveghere video de ultimă generație, după cum urmeaza: 
-camera tip 1 – cameră fixă cu vedere 180° si rezoluție de 8.3MPx – 2030 buc. 
-camera tip 2 – cameră fixă cu vedere 36-104° si rezoluție de 5MPx – 497 buc. 
-camera tip 3 – cameră mobilă cu  rezoluție de 4MPx – 94 buc. 
-camera tip 4 – cameră fixa pentru detaliu ridicat cu rezolutie de 10MPx – 269 buc. 
-camera tip 5 – cameră fixă cu vedere 130° și rezoluție de 4MPx – 1422 buc. 
-camera tip 6 – cameră fixă cu vedere 36-100° și rezoluție de 4MPx – 5 buc. 
-camera tip 7 – camera fixă pentru înregistrarea placuțelor de înmatriculare – 139 buc. 
-camera tip 8 – ansamblu format dintr-o camera fixă cu vedere 360° și o camera mobile – 69 
buc. 
-camera tip 9 – cameră fixă pentru analiza de trafic – 123 buc. 
-difuzoare horn – 3861 buc. 
 

DESCRIEREA SISTEMULUI 
 
Camerele vor fi cu vedere pe timp de zi și de noapte, cu comunicație de  tip TCP/ IP. 

Amplasarea acestor camere a fost aleasă în functie de obiectivele care se află în zonă și de 
gradul de vizibilitate al punctelor respective.  

Camerele video vor fi grupate în puncte de concentrare, fiecărui punct de concentrare 
corespunzându-i o singură alimentare cu energie electrică și o singură conexiune de date cu 
dispeceratul. 

Un punct de concetrare poate să aibă una sau mai multe camera în funcție de 
poziționarea acestuia. Fiecare punct de concentrare va avea un cofret metalic etanș, care va fi 
alimentat cu energie electrică. În cofret se vor instala toate echipamentele conexe care vor 
asigura funcționalitatea camerei video și transmiterea imaginilor în dispecerat. Fiecare cofret 
metalic va fi echipat și cu o sursă intreruptibilă de tensiune. 

Alimentarea camerelor va fi făcută prin switch-uri de tip POE conforme cu strandardul 
IEE802.3af/at. 

In funcție de necesitate o parte din camerele video va avea atașat un difuzor tip horn, 
bazat pe tehnologie IP. Pe această cale, operatorul din dispecerat se poate adresa persoanelor 
supravegheate și să descurajeze astfel activități nedorite. 

Alimentarea cu energie electric va fi făcută din rețeaua aeriană a furnizorului de energie 
electrică și va fi contorizată în sistem paușal, iar, acolo unde nu există rețea aeriană, 
alimentarea camerelor se va face pe o rețea noăa conectată din sediile poliției locale unde sunt 
instalate switchurile de distribuție. Rețeaua de alimentare va fi aeriană cu cablu tip TYIR 
montat pe stâlpii existenți și ingropată cu cablu tip ACYABY în zonele unde nu există stâlpi. 

Transimisa de date de la camerele la dispecerat se va face prin fibră optică montată 
aerian pe stâlpii existenți și îngropată în zonele unde nu există stâlpi. 
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Este prevazut un inel principal de fibră optică între dispecerat și  cinci locații unde există 
sediile secundare ale poliției locale. În fiecare sediu secundar se vor monta câte două rack-uri, 
în care se vor instala switch-urile de rețea. În aceste switch-uri se va conecta rețeaua de fibră 
secundară în stea, care va conecta camerele de supraveghere video. 

Spațiul se va amanaja în cladirea primariei, în actuala sală de ședinte. Aici se vor monta 
8 rack-uri, folosindu-se o soluție de protecție antiseismică. Acestea se vor poziționa astfel încât 
să ofere un spațiu de lucru de cel puțin un metru pe toate lateralele.  

În rack-uri se vor instala serverele de procesare si stocare, switch-urile și toate 
accesoriile necesare funcționării echipamentelor. 

Pentru a facilita executarea cablării electrice și circulației fluxului de aer rece se va 
realiza o compartimentare de tip podea falsă (podea tehnică) pe toată suprafața camerei, cu 
ajutorul unor panouri specifice pentru amenajarea datacenter-elor. Vor fi incluse panouri cu 
grile de aerisire care vor fi plasate pe culoarul rece din fața rack-urilor. 

Alimentarea cu energie electrică a dispeceratului se va face dintr-un branșament nou cu 
o putere instalată de min. 120kW. Alimentarea de rezervă va fi asigurată de un grup 
electrogenerator de 165KVA cu AAR, pentru asigurarea continuității alimentării până la 
aclanșarea grupului electrogenerator se va folosi un ups modular de 75KW+25KW redundanta 
cu autonomie de 10 min. 

Dispeceratul va fi dotat cu sistem de securitate la efracție, control acces, instalație de 
detectare alarmare și avertizare în caz de incendiu și instalație de stingere cu gaz INERGEN. 

Fiecare operator va beneficia de o stație grafică, ce va deservi câte 3 monitoare de 22” 
cu rezoluție fullHD, fiecare stație fiind dotată cu consolă microfon și consolă control video. 
 Sistemul va fi gestionat de mai multe pachete de softuri după cum urmează: 

- Pachet software analiză video avansată 
a. Detectare, clasificare și recunoaștere între oameni și clase de obiecte, atribute, 

comportamente 
b. Căutare și examinare video etrem de rapidă utilizând rezumate și filtre video constante 
c. Colectarea, gestionarea și partajarea dovezilor video bazate pe cazuri 
d. Alertare bazată pe analiza conținutului fluxului video în timp real 
e. Analiza vizuală statistică cantitativă pentru a obține informații utile pentru siguranță, 

securitate și luarea deciziilor operaționale bazate pe date. 
Clasificare: casificații obiecte în clasa de nivel superioară (persoană, 2 roți, vehicule și 
animale) pentru a permite filtrarea clasei de obiecte, care are o precizie de peste 96%. 
Subclasificarea: obiecte de clasificare suplimentar intr-o subclasă (barbat, femeie, copil, 
mașina, furgonetă, autobuz, camion, avion, bicicletă, etc) pentru a permite filtrarea 
obiectelor de către o subclasă, cu o pecizie medie de 86%. 
Analiza mișcării: pentru a genera metadate de viteză și direcție care pot fi utilizate ca 
parametri de căutare și care pot fi descrise vizual folosind hărți și căi de căldură. 
Analiza culorilor pentru a genera metadate de culoare care pot fi utilizate ca parametri 
de căutare a culorilor: roșu, maro, galben, verde, etc. 

- Pachet software analiză trafic 
a. Analiză video dedicată industriei transporturilor și furnizarea de detectare automată a 

incidentelor 
b. Colectarea datelor de trafic 
c. Controlul intersecției 
d. Identificarea automată a vehiculelor oprite și a altor incidente 
e. Oferă operatorului de trafic o alarmă rapidă când evenimentul are loc. 
- Pachet software aplicație integrate (PSIM) 
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Platforma PSIM este capabilă să creeze un sistem complet de automatizare și control de 
sine stătător, tratând în mod uniform echipamentele și sistemele fizice ale instalației și 
asigurând integrarea funcționalităților următoarelor tipuri de sisteme: 
- Sisteme de efracție 
- Sisteme de control al accesului, gestionarea drepturilor de acces a persoanelor și 

gestionarea vizitatorilor 
- Sisteme video: cameră, înregistratoare, matrici video și video-wall 
- Sisteme de detactarea a incendiilor 
- Sisteme de gestionare a clădirilor 
- Sisteme audio de tip intercom și adresare publică 
- Gestionarea evenimentelor și a alarmelor 
- Automatizarea și auditarea Procedurilor Operaționale de Securitate 
- Interfețe grafice ale utilizatorilor incluzând forme tabelare de afișare a informațiilor, 

folosirea de planuri, hărți și să permită afișarea informațiilor ca elemente grafice 
supapuse peste imaginile primite de la cameră și siteme video. 

 
În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018, 
propunem: 

• aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video în Municipiul Craiova”, scenariul 2, 
astfel: 
 

Valoarea totală (inclusiv TVA): 141.292.255,06 Lei. 
Din care construcții montaj (C+M): 31.806.843,85 Lei (inclusiv TVA). 
Durata de execuţie a investiției: 15 luni. 
 

Conform anexă la prezentul raport. 
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
  

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu referent. Alexandru Maria 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 

 
 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 42450/24.02.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.41955/2022; 
- Raportul nr. 42394/2022, întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu dispozițiile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice și OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) 
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, modificată şi 
completată; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

propunerea Direcţiei Servicii Publice privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video 
în Municipiul Craiova”, scenariul 2. 

 

 
          Director Executiv,                                           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                                 cons.jur. Mădălina Decă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi           Îmi asum responsabilitatea privind   

legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                               legalitatea actului administrativ 
         Semnătura:                                                                          Semnătura: 
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