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REZUMAT 

 
În această lucrare se proiectează un sistem de securitate video a unei parcări multietajate , 

acest sistem proiectat este actual și implimentat în mai multe domenii, toate evenimentele se 

monitorizează în timp real dar tot odată sunt stocate pe o unitate de memorie care mai apoi pot fi 

din nou verificate în caz că sa depistat o încălcare. 

 Acest proiect are un avantaj mare deoarece la moment acest tip de securitate este cel mai 

efectiv. Acesta reprezintă o soluție fiabilă pentru supravegherea zonelor interioare sau exterioare a 

clădirilor și proprietăților. Securitatea complete a obiectelor nu poate fi asigurată complet fără un 

sistem de supraveghere video. Aceste sisteme și-au dovedit eficiența în supravegherea fluxului de 

producție, ducând la eficientizarea activității. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



SUMMARY 

 

In this work, a video security system of a multi-storey car park is designed, this designed 

system is current and implemented in several areas, all events are monitored in real time but at the 

same time are stored on a memory unit which can then be checked again in case of violation. 

This project has a great advantage because at the moment this type of security is the most 

effective. This is a reliable solution for the surveillance of the interior or exterior areas of buildings 

and properties. Complete security of objects cannot be fully assured without a video surveillance 

system. These systems have proven effective in monitoring the flow of production, leading to the 

efficiency of the activity.
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INTRODUCERE 

 În zilele noastre, sistemele de supraveghere video sunt din ce în ce mai utilizate în multe 

domenii. Ca drept exemplu, locurile cu efect sporit de accidente, locurile cu amenințare constantă a 

actelor teroriste, situația politică dificilă în statele vecine la frontieră, monitorizarea teritoriilor și 

perimetrelor din orașe, controlul accesului lucrătorilor la locul de muncă, observarea vizuală a 

oamenilor în locuri publice și deplasarea prin transport. 

 Cel mai simplu sistem de supraveghere este o cameră conectată la un televizor sau monitor, 

un astfel de sistem vă permite să monitorizați o cameră, de exemplu, un copil sau un obiect specific 

lângă o casă, cum ar fi și un automobil. De asemenea, sistemele de supraveghere ajută la 

monitorizarea mai multor obiecte în același timp, de exemplu, fluxurile de trafic pe autostrăzile 

aglomerate, la aeroporturi și gări și în zonele comune. Este deosebit de importantă utilizarea 

sistemelor de supraveghere video la întreprinderi în controlul proceselor tehnologice și la 

gestionarea acestora. Mai mult, observația poate fi efectuată în condiții de lumină scăzută sau în 

medii în care prezența unei persoane nu este permisă sau e o zonă periculoasă. 

 Sistemele CCTV de securitate sunt concepute pentru a efectua supravegherea vizuală directă 

folosind camere video și pentru a asigura protecția obiectelor. Sistemele CCTV permit 

monitorizarea simultană a unuia sau mai multor obiecte. Camerele sunt instalate pe poziție fixă sau 

pe dispozitive rotative în interiorul sau în afara obiectului păzit. 

 Informațiile video primite în timp real permit monitorizarea și implicarea momentan. 

Monitorizarea mai multor camere concomitent se face cu ajutorul cadranelor (divizoare de ecran) 

pentru a putea fi monitorizate pe un singur monitor, iar pentru monitorizarea consecutivă a 

camerelor sunt folosite multiplexoarele (comutatoarele). 

 Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului, pot fi utilizați senzori de mișcare (detectoare), 

senzori de presiune, sisteme de iluminat și alte dispozitive.  

Sarcina principală pe care trebuie să o îndeplinească sistemul de securitate video -este 

asigurarea securității fizice a obiectului, atât independent, cât și concomitent cu alte sisteme de 

securitate. 

În cadrul acestui proiect de teză se efectuiaza proiectarea unui sistem de supraveghere video 

pentru o parcare cu două nivele justificând alegerea echipamentului precum și masurile de 

securitate a muncii. 
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