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Descrierea sumară a proiectului  

”SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERATMONITORIZAREÎN 
COMUNA CUCA , JUDEȚUL GALAȚI .” 

 

Se constată o creștere a infracțiunilor contra persoanelor, contra patrimoniului și siguranței 

publice, existența unor zone cu grad ridicat de vulnerabilitate, sunt necesare măsuri 

suplimentare de creștere a siguranței publice și de diminuare  sau eliminare a infracționalității 

, cu precădere în zone cu vulnerabilitate ridicată: Zonele mărginașe ale comunei , centrul 

localității cu  sediul instituțiilor locale , primărie , școală , grădiniță , filiala CEC  , magazine 

pentru desfacerea de mărfuri , biserici , etc. 
Măsurile posibile în aceste zone vulnerabile sunt : implementarea de sisteme de 

supraveghere video la nivelul comunei Cuca , județul Galați. 

Pe cale de consecință, extinderea sistemului de supraveghere video stradal constituie 

o soluție modernă pentru asigurarea unui management rural care să sporească gradul de 

securitate, confort și încredere a locuitorilor  comunei Cuca . 

Investiția pentru care se aplică presupune construirea și achiziționarea unui sistem 

modern de supraveghere video stradal pentru monitorizarea întregului sisitem de la nivelul 

comunei Cuca , județul Galați .  

Necesitatea investiției derivă din:  

- Creșterea gradului de motorizare la nivelul comunei, fapt ce generează creșteri 

semnificative ale parametrilor de trafic, în special în zona centrală;  

- Existența unei nevoi de creștere a siguranței publice și de diminuare sau eliminare a 

infracționalității, cu precădere în zonele cu vulnerabilitate ridicată menționate mai sus 

Prin realizarea obiectivului de investiții se previzionează obținerea următoarelor beneficii:  

- Creșterea gradului de siguranță a spațiului public pentru cetățeni, reducerea situațiilor 

de risc și a incidentelor de securitate publică;  

-  Creșterea nivelului de digitalizare și integrare digitală la nivelul comunei Ivești, 

județul Galați;  

- Asigurarea premiselor pentru fluidizarea traficului rutier și reducerea numărului de 

incidente în trafic; 

Prezenta cerere de finanțare este prima introdusă de  comuna Cuca , județul Galați  în cadrul 

Componentei 10 din PNRR. 
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