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„STOP accidente! Viața are prioritate!” În 
ultimii ani, astfel de indicatoare au fost instalate în 
mai multe zone din țară, atât în localități, cât și în 
afara acestora. Dar doar în anul 2019, în 
accidente rutiere au decedat 277 de persoane. 
Astfel, Republica Moldova înregistrează 78 de 
decese la un milion de locuitori. Comparând 
datele cu țările Uniunii Europene, acesta este al 
treilea cel mai slab rezultat. Doar Bulgaria și 
România au un număr mai mare de decese 
raportat la un milion de locuitori (figura 1).  

Principala cauză de producere a accidentelor în 
municipiul Chișinău este neacordarea priorității 
pietonilor. În comparație cu anul 2018, în anul 
2020 ponderea acestor accidente a crescut cu 
10%, atingând cota de 26% din numărul total 
de accidente înregistrate în municipiul 
Chișinău.  
 
Pietonii reprezintă grupul cel mai vulnerabil, astfel 
trebuie depuse eforturi adiționale de securizare a 
trecerilor de pietoni, pentru a reduce semnificativ 
accidentele de acest gen.  

 

Prezenta  Analiză  a  fost  elaborată  în  
cadrul  proiectului  IPRE  „Analize  
Tematice  a  politicilor  publice”,  realizat  
cu  susținerea  Fundației  Konrad  

Adenauer  (KAS)  în  Republica  Moldova.  Opiniile reflectate în 
prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia 
KAS. 

 
 
NOTĂ ANALITICĂ IPRE nr. 5/2020 
 
Figura 1. Numărul de decese raportat la un milion de locuitori 

 
Sursa: Calculele autorului în baza informației oferite de Inspectoratului național de 
securitate publică și datele statistice europene - 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004 
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Situația în municipiul Chișinău 

Potrivit datelor oferite de poliție, în perioada 
ianuarie – august  2020, în capitală s-au produs 
477 accidente rutiere, în urma cărora 20 de 
persoane au decedat, iar 539 au fost 
traumatizate. Numărul este în descreșterea 
comparativ cu anul precedent (pentru primele 8 
luni ale anului). Însă, în perioada martie-iunie 
2020 mobilitatea cetățenilor a fost mult mai mică, 
din cauza restricțiilor instituite de către Comisia 
Națională Extraordinară de Sănătate Publică. 
Acest fapt este confirmat și de Google Community 
Mobility Report, conform căruia media mobilității 
pe țară pentru comerțul cu amănuntul, parcuri, 
stațiile de tranzit și deplasarea la locurile muncă a 
fost cu 42% mai mică în aprilie 2020, decât în 
aprilie 2019. Astfel, este important de menționat 
că cea mai mare parte a descreșterii numărului de 
accidente a fost cauzată de pandemia Covid-19 și 
mai puțin de alți factori.    
 
Figura 2. Numărul de accidente în mun. Chișinău (primele 8 luni ale 
anului) (A – accidente, T – traumatizat, D – deces) 

 
Sursa: Calcule autor în baza datelor Inspectoratului național de securitate publică 

Principala cauză de producere a accidentelor, în 
ultimii doi ani este neacordarea priorității 
pietonilor. În comparație cu anul 2018, în anul 
2020 ponderea acestor accidente a crescut cu 
10%, atingând cota de 26% din numărul total de 
accidente înregistrate în municipiul Chișinău.  
 
Figura 3. Caua principală de generatoare de accident rutier (primele 
8 luni ale anului) 

 
 Sursa: Calcule autor în baza datelor Inspectoratului național de securitate publică 

Analizând numărul de accidente comise în 
dependență de intervalul de timp, observăm că în 
orele cu luminozitate redusă (intervalul 20:00 – 
06:00), deși numărul de accidente înregistrate 
reprezintă doar 21%, numărul persoanelor 
decedate atinge 45% din numărul total de victime 
înregistrate.   
 
Figura 4. Accidente rutiere în produse in intervalul 20.00 - 6.00 (A – 
accidente, T – traumatizat, D – deces) 

 
Sursa: Calcule autor în baza datelor Inspectoratului național de securitate publică 
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Angajamentele asumate de Republica 
Moldova 

În anul 2018, Republica Moldova a semnat 
Declarația comună a Parteneriatului Estic privind 
siguranța rutieră, asumându-și obiectivul de a 
reduce numărul deceselor cu 25% în perioada 
2016-2020 și de a adopta Viziunea Zero la 
construcția sau reabilitarea infrastructurii rutiere 
din țară. Iar conform obiectivelor Globale ale ONU 
pentru dezvoltarea durabilă, numărul deceselor 
rutiere trebuie redus cu 50% până în anul 2030.  

Viziunea Zero este un program aprobat în mai 
multe țări din lume, se concentrează pe 
schimbările fizice ale infrastructurii rutierei, cum 
ar fi: (a) micșorarea distanțelor de traversare prin 
extinderea bordurilor sau construcția de insule 
pietonale; (b) programarea semafoarelor astfel 
încât să ofere un avantaj pietonului la traversare.  

În perioada 2016-2019, numărul de decese a 
scăzut doar cu 13%. Iar Viziunea Zero nu a fost 
transpusă în politicile naționale și locale aprobate 
de către autorități. Astfel există riscul ca 
Republica Moldova să nu îndeplinească țintele 
asumate.   

Factorii care contribuie la producerea 
accidentelor 

1. Infrastructura stradală neadecvată pentru a 
minimiza erorile umane 

Regulamentul Circulației Rutiere (RCR) conține 
prevederi clare cu privire la amplasarea 
indicatoarelor rutiere sau tipurilor de marcaje 
necesare pentru a asigura nivelul de informare 
necesar pentru respectarea regulilor de circulație. 
Dar, realitatea de pe drumuri, confirmă faptul că 
doar aceste elemente nu sunt suficiente pentru a 
obliga șoferii să respecte regulile, în mod special, 
atunci când traficul este unul haotic și nu există o 
cultură înaltă de respectare a tuturor 
indicatoarelor rutiere, situație caracteristică 
municipiului Chișinău.   

Astfel, pentru a crește gradul de respectare a 
regulilor de circulație, tot mai multe autorități 
locale au început să utilizeze și infrastructura 
fizică pentru a crea un mediu care să reducă 
posibilitatea abuzurilor sau erorilor umane.  
 
De exemplu, sistemul de supraveghere video 
utilizat pentru aplicarea amenzilor pentru 
încălcarea regulilor de circulație, poate fi 
complementat cu construcția unei infrastructuri 
stradale care să nu permită fizic posibilitatea 
depășirii vitezei regulamentare de 50km/h, în mod 
special în zonele cu risc înalt de producere a 
accidentelor rutiere. Opțiunea respectivă a și 
fost factorul determinant în reducerea 
victimelor în multe orașe europene (vezi figura 
5 și 6).  
Figura 5. Infrastructura stradală neadaptată nevoilor pietonilor 

 

Figura 6. Infrastructura stradală adaptată nevoilor pietonilor 

 
Sursa: https://www.itf-oecd.org/ 

2. Vizibilitate redusă în intersecții 
Cauza principală a accidentelor în capitală este 
neacordarea priorității pietonilor de către șoferi. În 
perioada rece a anului, atunci când sunt mai multe 
precipitații și iluminare redusă, aceasta devine o 
problemă și mai mare.  
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Un obstacol major îl reprezintă autoturismele 
parcate în nemijlocita apropiere a intersecțiilor și 
trecerilor de pietoni. Conform Regulamentului 
Circulației Rutiere oprirea și staționarea sunt 
interzise pe trecerile pentru pietoni la o distanță 
mai mică de 5m înainte de acestea și în intersecții 
la o distanță mai mică de 15m de acestea. În 
realitate, din cauza numărului mare de 
autoturisme și numărului redus de locuri de 
parcare, șoferii nu respectă aceste prevederi. 
Astfel, nici pietonii nu pot întotdeauna vedea 
traficul care se apropie, nici șoferii nu au o 
vizibilitate bună asupra pietonilor care se apropie 
de trecerea de pietoni.  

Respectarea acestor prevederi ale RCR sunt 
dificil de asigurat fără prezența fizică a polițiștilor. 
În aceste condiții, soluțiile ar fi amplasarea 
impedimentelor fizice care nu ar permite parcarea 
autoturismelor (bolarzi de beton, piloni de cauciuc 
etc.) sau construcția extensiilor ale trotuarelor. 
Parcarea trebuie limitată la toate trecerile de 
pietoni.  
Figura 7. Semnalizare adițională a interzicerii parcării în apropierea 
trecerilor de pietoni 

 
Sursa: http://www.cityofmoorhead.com/ 

Totodată, practica de oprire chiar în fața trecerii 
de pietoni, la fel este una care reduce semnificativ 
gradul de siguranță. Acest lucru este periculos, în 
mod special de drumurile care au mai multe benzi 
în aceiași direcție. Utilizarea unui marcaj 
adițional, care ar încuraja șoferii să frâneze și să 
oprească la o distanță minimă de 5m înaintea 
intersecții, ar spori semnificativ vizibilitatea 

pietonilor care așteaptă să treacă drumul sau au 
început deja traversarea.   

3. Marcajul rutier confuz 

Marcajele rutiere sunt utilizate pentru a ghida, a 
avertiza, a interzice și a oferi informație adițională 
atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Astfel, 
observarea și identificarea unui marcaj permite 
utilizatorilor infrastructurii rutiere să reacționeze și 
să determine corect acțiunile ulterioare pentru a 
eficientiza și fluidiza deplasarea, dar și pentru a 
putea ajunge în siguranță la destinație.  

În ultimii doi ani, situația cu aplicarea marcajului 
rutier din capitală s-a îmbunătățit, dar, deși acesta 
este aplicat, câteodată poate aduce la mai multă 
confuzie decât claritate. Marcajul rutier aplicat pe 
anumite porțiuni de drum, nu reflectă utilizarea 
reală a drumului, iar acest fapt nu permite 
deplasarea cu respectarea acestuia.  
Figura 8. Marcaj rutier confuz (str. Petru Rareș) 

 
  Sursa: Autor 

Situații similare pot fi întâlnite pe mai multe străzi 
din capitală, cum ar fi str. Uzinelor, str. Tudor 
Vladimirescu, str. Socoleni, str. Grenoble unde 
drumul a fost delimitat doar în două benzi de 
circulație cu sens opus (benzile având între 5.5m 
și 6m), pe când în realitate de cele mai multe ori, 
șoferii creează spații pentru trei sau patru benzi 
imaginare de circulație (vezi figura 8).  În astfel de 
situații, dispare valoarea adăugată a marcajului 
rutier și este redusă siguranța în trafic.  

De ce se desenează benzi neutilizabile de 5/6m 
(vezi figura 8,9,10) atunci când ar putea fi 
desenate benzi de 3.5m, iar partea rămasă să fie 
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redimensionată astfel încât să poate fi utilizată de 
bicicliști?  

Străzile trebuie să fie create inclusiv și pentru 
oameni și pentru bicicliști, nu doar pentru 
automobile. Traficul organizat corect pe o 
singură bandă este mai rapid decât traficul pe 
două benzi haotice unde fiecare șofer încearcă să 
manevreze după propriul plac.  

Redimensionarea străzilor și utilizarea mult mai 
eficientă a spațiului destinat pentru automobile ar 
putea reduce semnificativ aspectul haotic al 
traficului din Chișinău și ar putea crea oportunități 
pentru dezvoltarea transportului alternativ (vezi 
figura 12 pentru exemplu de redimensionare). 
Figura 9. Marcaj rutier necorespunzător (str. Tudor Vladimirescu) 

 
Sursa: Autor (Google Maps) 

Studiile efectuate din Marea Britanie 
demonstrează că există o legătură directă între 
numărul de accidente și calitatea marcajului rutier 
aplicat.  

După aplicarea marcajului rutier corespunzător, 
numărul de accidente înregistrate pe timp de 
noapte a scăzut cu 43%.  

Această constatare este relevantă și pentru 
situația din Chișinău, deoarece analiza datelor 
sugerează faptul că o proporție mai mare de 
accidente grave are loc în intervalul orelor cu 
luminozitate redusă.  
 

Figura 10. Accident pe strada Socoleni (lățimea unei benzi este de 
5.5m) 

 
Sursa: Echipa.md 

 
4. Iluminare redusă a trecerilor de pietoni 

În anul 2017, autoritățile locale au început 
iluminarea trecerilor de pietoni din capitală. Din 
totalul de peste 1000 de treceri de pietoni din 
municipiul Chișinău, aproximativ o treime este 
iluminată corespunzător. Iluminatul stradal nu 
este suficient pentru a asigura o iluminare bună a 
trecerii de pietoni, în mod special în perioada rece 
a anului, atunci când majoritatea cetățenilor 
poartă haine de culoare închisă. Marcajul rutier 
calitativ și iluminarea bună crește vizibilitatea 
trecerii de pietoni chiar și atunci când sunt 
precipitații (vezi figura 11). Trecerea de pietoni din 
termoplast a fost aplicată pe bulevardul Moscova 
încă în anul 2018, dar este vizibilă și astăzi.  

Astfel, se recomandă continuarea programului 
de iluminare a trecerilor de pietoni din 
municipiul Chișinău, pentru atingerea unui grad 
de cel puțin 60% din numărul total de treceri de 
pietoni din capitală.  
Figura 11. Trecere de pietoni bd. Moscova (iluminare + marcaj 
durabil) 

 
Sursa: Autor 
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Concluzii 

Republica Moldova riscă să nu atingă cu succes 
obiectivele asumate în Declarația comună a 
Parteneriatului Estic și obiectivelor Globale ale 
ONU. În anul 2019, Republica Moldova a 
înregistrat 78 de decese la un milion de 
locuitori, acesta fiind al treilea cel mai slab 
rezultat raportat la țările Uniunii Europene. 

Deși numărul de accidente este în scădere, în 
anul 2020 ponderea accidentelor cu implicarea 
pietonilor a crescut cu 10% față de 2018, 
atingând cota de 26% din numărul total de 
accidente înregistrate în municipiul Chișinău.  

Pietonii reprezintă grupul cel mai vulnerabil, 
astfel trebuie depuse eforturi adiționale de 
securizare a trecerilor de pietoni, pentru a 
reduce semnificativ accidentele de acest gen.  

Abordarea actuală de aplicare a marcajului rutier 
trebuie să fie schimbată. Marcajul rutier nu trebuie 
doar să fie prezent pe stradă, dar trebuie să 
servească ca instrument de ghidare a traficului. 
Benzile de circulație de 5m/6m contribuie la 
confuzie și cresc posibilitatea de producere a 
accidentelor (vezi figura 10).  
 
Figura 12. Exemplu de redimensionare (bd. Dacia) 

 
Sursa: Orașul pentru Oameni 

IPRE recomandă următoarele: 

1. Instalarea pilonilor și aplicarea marcajului rutier 
care ar interzice parcarea în nemijlocita 
apropiere a intersecțiilor și trecerilor de 
pietoni. 

2. Elaborarea manualului de bune practici pentru 
construcția/reamenajarea trecerilor de pietoni 
pentru stabilirea cerințelor și standardelor: 
pentru vizibilitate, iluminat, lățimea trotuarului, 
indicatoarele rutiere și marcajul rutier.  

3. Elaborarea planurilor de investiții pentru 
drumuri mai sigure, efectuarea auditului 
siguranței rutiere și evaluarea constantă a 
intersecțiilor periculoase în scopul 
reducerii numărului de accidente și victime.  
Datele Inspectoratului național de securitate 
publică trebuie să fie publicate, inclusiv cu 
specificarea intersecțiilor/trecerilor de pietoni 
unde se produc accidente. Acest lucru va 
permite evaluare ex-post a rezultatelor ca 
urmare a măsurilor de securizare și 
îmbunătățire a acestora.  

4. Îmbunătățirea și consolidarea capacităților 
întreprinderilor municipale pentru a sprijini 
implementarea acțiunilor care să crească 
accesibilitatea și siguranța în trafic.  

5. Aplicarea corectă a marcajului rutier și 
redimensionarea străzilor, astfel încât să fie 
evitate porțiunile de drum care au doar câte o 
bandă pe fiecare sens lățimea căreia variază 
între 5m și 6m.  

6. Continuarea programului de iluminare a 
trecerilor de pietoni din municipiul Chișinău, 
pentru atingerea unui grad de cel puțin 60% 
din numărul total de treceri de pietoni din 
capitală.  

7. Transpunerea Viziunii Zero în politicile 
elaborate la nivel local: (a) micșorarea 
distanțelor de traversare prin extinderea 
bordurilor sau construcția de insule pietonale; 
(b) programarea semafoarelor astfel încât să 
ofere un avantaj pietonului la traversare..



 
 

   Notă Analitică Nr. 5/2020 – De ce se întâmplă accidente în Chișinău? 
 

   www.ipre.md                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de 
analiză și cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera 

integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației 
participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local. 

IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (www.eap-
csf.eu), co-inițiator al Forumului Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think-Tank Forum) 

lansat în anul 2017 la Chișinău. 
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Chișinău, MD-2001, Republica Moldova 

Tel.: + 373 22 788 989 
E-mail: info@ipre.md  

 


