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                                        Infrastructură 

Centru de prelucrare date şi reţele de comunicaţii.Hardware 

virtualizat ca un serviciu prin intermediul TCP / IP 

 

                                   

 

 

                                  Platformă servicii 

Infrastructura software accesibilă ca serviciu.         

Interoperabilitate, securitate, identitate, baze de date 

 

 

 

 

Platformă SCADA 

Monitorizarea şi controlul informaţiilorInfrastructură de 

management software şi monitorizare dispozitive (senzori şi 

elemente de execuţie) 

 

                                

 

                                 

                                  Procesul de afaceri 

Software de management ale serviciilor către cetăţeni     

Securitate, eficienţă, acces control 

 

                              

 

  

                                   Reţea de senzori 

Detectarea şi măsurarea parametrilor                                  

senzorilor şi elementelor de execuţie                                          

conectate la serviciul public (trafic, poziţii GPS, senzori parcare) 

 

                        

 

                     

                   Echipamente de comunicaţii 

Telefoane inteligente, tablete şi computere ale cetăţenilor 

conectate pentru a primi informaţii de interes 

 



  

  

 Propunere – oraş sigur 

Sistem integrat de prevenire a infracţionalităţii 



Propunere – oraș sigur 

Sistem integrat de prevenire a infracţionalităţii 

1.Sistemul de supraveghere a traficului 

Bucle inductive 

Camere video 

Automate programabile 

Elemente blocare 

Senzori prezenţă 

Radare 



Propunere – oraș sigur 

Sistem integrat de prevenire a infracţionalităţii 

2.Sistemul de supraveghere a zonelor cu grad ridicat 

al infracţionalităţii 

Camere fixe 

Camere mobile 



3.Sistemul de comunicaţii 
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4.Sistemul de culegere a informaţiilor din surse externe 
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Instituţii publice 

Societăţi comerciale 

Magazine 

Bănci 

5.Sistemul de interfaţare cu instituţii publice implicate  

 în siguranţa cetăţenilor Poliţia locală 

Jandarmeria 

Pompierii 
Salvarea 

Poliţia naţională 



6.Aplicaţie de management 
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Oraşul digital 



 

 

Concluzii 

1. Nu există o structură recunoscută internaţional.  

2. Autorităţile locale nu au o viziune clar definită. 

3. Sistemul integrat propus este un instrument folositor. 

4. Tehnologia ajută la securitatea cetăţenilor. 

5. Legislaţia trebuie adaptată necesităţilor. 

6. Oraşul viitorului – oraşul tehnologiilor avansate. 

7. Tehnologia va schimba stilul de viaţă al oamenilor. 




