REGULAMENT
privind amplasarea, întreţinerea si exploatarea echipamentelor
de monitorizare a traficului situate pe raza Municipiului Zalău
CAPITOLUL I : DIPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament reglementează, amplasarea, întreţinerea si exploatarea
echipamentelor de monitorizare situate pe raza Municipiului Zalău, achiziţia, stocarea şi furnizarea
datelor şi informaţiilor de trafic achiziţionate din reţeaua stradală a Municipiului Zalău, supusă
monitorizării.
Art. 2. In sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni :
a) Cameră video – echipament de captare a imaginilor din trafic ;
b) Loc de monitorizare – locaţie de amplasarea a camerelor video ;
c) Reţea de transmitere a datelor – sistem complex securizat, de preluare a imaginilor
furnizate de camerele video, în punctele de administrare sau monitorizare ;
d) Punct de monitorizare – locaţie dotată cu un calculator PC, tastatura, monitor ..., integrată
în sistemul de monitorizare, unde se pot monitoriza on – line, informaţiile din trafic ;
e) Punct de administrare – locaţie de colectare a informaţiilor din reţea, dotată cu servrer, soft
de achiziţie şi stocare a informaţiilor ;
f) Operatori de servicii publice de circulaţie – societăţi comerciale sau servicii în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Zalău, abilitate să execute servicii de circulaţie.
Art. 3. Echipamentele de monitorizare a traficului sunt 9 camere video tip Sony SNC-RZ50, un
server de achiziție și stocare a datelor cu softuri de bază și specializate, proprietatea Municipiului
Zalău, și sunt predate D.G.A.D.P. Zalău, unde se vor înregistra în evidența extracontabila. Pe lângă
aceste echipamente D.G.A.D.P. Zalău, va închiria de la un furnizor specializat, un canal de fibră
optică și va configura echipamentele într – o rețea VPN.
Art. 4. Pentru funcționare D.G.A.D.P. Zalău, va percepe un tarif de mentenanță lunară care va fi
achitat de Primăria Municipiului Zalău. În tarif vor fi cuprinse : taxa de folosire a reţelei de transmitere
a datelor, și cheltuielile convenite și folosite pentru situațiile de lucrări executate de D.G.A.D.P. Zalău
(8 % - cotă de dezvoltare și 15 % - cheltuieli indirecte).
CAPITOLUL II : CONFIGURAREA, INTRETINEREA ŞI EXPLOATAREA
Art. 5 Operatorul de servicii publice de circulație conform hotărâri Consiliului Local al municipiului
Zalău este D.G.A.D.P. ZALĂU – prin serviciul de semnalizare rutieră ;
Art. 6 Configurarea echipamentelor se va face într – o rețea VPN, pe fibră optică, cu două puncte
de monitorizare (Biroul Siguranța Circulație pentru Mediu Urban Zalău și Poliția comunitară – locală –
a municipiului Zalău) și un punct de administrare (sediul D.G.A.D.P. Zalău din Str. T. Vladimirescu Nr.
74). Configurarea se va face împreună cu furnizorul de canal de fibră optică.
Art. 7 Întreţinerea sistemului, se va face din punctul de administrare situat la sediul D.G.A.D.P.
Zalău din Str. T. Vladimirescu Nr. 74, şi va constă în programarea serverului, a softului de achiziţie şi
stocare, verificarea funcționării vizualizării on – line a punctelor monitorizate, preluarea datelor pe
suporţi de stocare. La nevoie, sau la solicitarea furnizorului de canal de fibră optică întreținerea se va
face și pe traseul rețelei sau în locațiile de monitorizat.

Art. 8 Exploatarea echipamentelor de monitorizare situate pe raza Municipiului Zalău se face de
către lucrători ai Biroul Siguranța Circulație pentru Mediu Urban Zalău prin observarea situațiilor
apărute în trafic, pentru a interveni conform atribuțiilor ; de către serviciul de semnalizare rutieră al
D.G.A.D.P. Zalău, pentru observarea situațiilor din trafic, pentru a interveni în programele de
semafoare sau în modul de semnalizare, conform atribuțiilor ; de către Poliția comunitară – locală – a
municipiului Zalău.
Art. 9 Exploatarea se va face din punctele de monitorizare şi administrare şi va consta în
observarea imaginilor din trafic fără posibilitatea schimbării poziției obiectivului camerelor (din
punctele de monitorizare).
CAPITOLUL III : AMPLASAREA CAMERELOR DE MONITORIZARE
Art. 10 Camerele se vor amplasa în următoarele locaţii :
- B – dul Mihai Viteazul, zona benzinăriei OMV – Direcţia muncii ;
- B – dul Mihai Viteazul, zona benzinăriei MOL – Sens giratoriu ;
- B – dul Mihai Viteazul, zona Astralis – intersecţie cu str. T. Vladimirescu ;
- B – dul Mihai Viteazul, zona Perla - Scala – intersecţie cu str. S. Bărnuţiu ;
- B – dul Mihai Viteazul, zona Ceas – Platoul de marmură ;
- B – dul Mihai Viteazul, zona mag. Artima – intersecţie cu str. C. Coposu ;
- Str. Ghe. Doja, zona sens giratoriu – intersecţie cu str. C. Coposu ;
- Str. Porolissum, zona intersecţiei cu str. Sărmaş ;
- Str. 22 Decembrie, zona intersecţiei cu str. Morii.
Art. 11 Locaţiile pot fi modificate în funcţie de nevoi şi de condiţiile tehnice, de către (operatorii
de servicii publice de circulaţie).
CAPITOLUL IV : STOCAREA INFORMAŢIILOR
Art. 12 Informaţiile se vor stoca pe server cu ajutorul rețelei de fibră optică și a softului
specializat. Echipamentele se vor configura pentru a stoca imagini din și de trafic (autovehicule,
fluxuri, treceri de pietoni).
Art. 13 Pozițiile de monitorizat se vor stabili împreună cu Biroul Siguranța Circulație pentru
Mediu Urban Zalău și Poliția comunitară – locală – a municipiului Zalău.
CAPITOLUL V : FURNIZAREA DE INFORMAŢIILOR STOCATE
Art. 14 Informaţiile stocate se vor furniza următoarelor instituţii :
- Poliţiei circulaţie a municipiului Zalău ;
- Instituțiilor abilitate să folosească aceste informații ;
Art. 15 Informaţiile stocate se vor furniza conform înregistrărilor și nu se vor prelucra.
Art. 16 Prezentul regulament se va adapta la noile modificări legislative din domeniu.
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