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Notă de limitare a responsabilității

Acest studiu de politici publice a fost elaborat de către autor în anul 
2022 în cadrul proiectului „Politici publice pentru dezvoltare”, imple-
mentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în co-
operare și cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova. Opini-
ile exprimate în acest studiu de politici publice aparțin în exclusivitate 
autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Soros 
Moldova și/sau al IPRE.
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REZUMAT EXECUTIV 

Prezentul studiu de politici publice a fost elaborat ca urmare a necesității de identificare și 
constatare a amenințărilor existente și de relevare a vulnerabilităților autorităților în ce privește asi-
gurarea ordinii și securității publice, precum și pentru evaluarea situației curente cu privire la gradul 
de securitate în spațiile publice din mun. Chișinău, inclusiv stabilirea nivelului de iluminare stradală.

Totodată, pe parcursul studiului au fost efectuate cercetări în partea ce ține de clasamentele 
internaționale ale capitalelor din mai multe state, pentru a stabili nivelul de securitate al municipiului 
Chișinău în raport cu acestea.

De asemenea, în cadrul prezentei lucrări au fost efectuate cercetări suplimentare pentru a 
stabili nivelul de iluminare stradală în mun. Chișinău, cu fragmentarea detaliată a tipurilor de corpuri 
de iluminat per sectoare și a costurilor pentru mentenanța sistemului de iluminat și a costurilor pre-
conizate pentru anul 2022.

Un aspect, la fel de important, care a fost abordat în această cercetare este numărul infracțiunilor 
săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău, precum și categoria acestora, în vederea stabilirii cu 
exactitate a nivelului de siguranță în locurile publice. În context, este de o importanță majoră aducerea 
la cunoștința societății că infracțiunile săvârșite în spații publice aduc un prejudiciu mai mare decât 
infracțiunile săvârșite în alte spații decât cele publice (private etc.). Autorul unei infracțiuni săvârșite în 
mod public se caracterizează prin cinism și obrăznicie deosebită, este definit drept o persoană care 
manifestă lipsă de respect față de societate și desconsideră normele și regulile de conduită socială.

Prin urmare, unul dintre obiectivele acestui studiu este de a crea condiții pentru a reduce posi-
bilitățile de a săvârși infracțiuni în spațiile publice din mun. Chișinău prin iluminarea și monitorizarea 
video a acestor spații. Astfel va fi creat un mediu sigur în oraș și va crește nivelul de satisfacție al 
cetățenilor în privința serviciilor publice prestate de autorități

Datele prezentate în studiu au fost statuate în grafice și diagrame pentru o mai bună vizualiza-
re și înțelegere de către beneficiarii direcți și finali ai prezentului studiu.

Raționamentele și punctele-cheie ale acestui studiu sunt: securitate regională, modernizare 
tehnologică, infracțiuni în locuri publice, supraveghere video, iluminat stradal, prevenirea și comba-
terea infracțiunilor, ordinea și securitatea publică.

Subsecvent, studiul prezintă drept idei de final opțiunile alese pentru soluționarea problemei 
principale și a celor conexe, înaintându-se opțiuni de instituire a unui sistem de supraveghere video 
a spațiilor publice și de dezvoltare și extindere a sistemului de iluminat stradal actual, ambele opțiuni 
urmând a fi implementate în municipiul Chișinău.

Pentru fiecare opțiune au fost efectuate analize SWOT în vederea stabilirii oportunităților, ame-
nințărilor, punctelor tari și punctelor slabe.

Suplimentar, alăturat opțiunilor înaintate, au fost elaborate și prezentate planuri de acțiuni 
separate pentru fiecare opțiune aleasă, fiind constituite din măsurile care urmează să fie realizate, 
autoritățile implicate și costurile pentru realizarea și mentenanța opțiunilor.

Finalmente, concluzia principală a studiului este că, în mun. Chișinău, corpurile de iluminat 
stradal nu sunt suficiente pentru acoperirea uniformă și completă a tuturor sectoarelor din capitală și 
pentru asigurarea securității cetățenilor. 



Imp lementarea  conceptu lu i  „sa fe  c i t y ”  în  mun ic ip iu l  Ch iș inău  /  Ion  Gu le i
6

Prin urmare, odată ce Guvernul Republicii Moldova și Primăria mun. Chișinău și-au asumat 
anumite angajamente, care au fost incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 
și în Planul investițional de modernizare a iluminatului stradal pentru anul 2022, autoritățile prenotate 
urmează să realizeze toate acțiunile asumate prin crearea unui climat pașnic în spațiile publice și 
asigurarea unor condiții prielnice de viață pentru cetățeni.

Republica Moldova este un stat care posedă capacități suficiente pentru asigurarea unui sis-
tem minim de supraveghere video și de iluminat stradal, care ulterior va fi dezvoltat într-un sistem 
complet și capabil să atingă scopurile pentru care a fost conceput.

1. INTRODUCERE 

În conformitate cu prevederile Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, Guvernul Republicii Moldova și-a propus pentru această perioadă atingerea 
obiectivului general de sporire a siguranței cetățenilor prin reducerea criminalității și a numă-
rului de infracțiuni. Așadar, în mod implicit, Guvernul Republicii Moldova și-a propus elaborarea 
și implementarea de politici sectoriale în domeniul ordinii și securității publice, care reprezintă unul 
dintre domeniile de activitate ale Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. d) din Legea nr. 
136/2017 cu privire la Guvern.

Astfel, la nivel național este impusă necesitatea asigurării unui climat favorabil de siguranță a 
cetățenilor. O atenție deosebită trebuie acordată și capitalei Republicii Moldova.

Scopul analizei date este evidențierea tuturor vulnerabilităților ce persistă la nivel național, 
care facilitează existența unui nivel redus de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din 

mun. Chișinău și înaintarea spre final a unui set de recomandări cu privire la soluționarea pro-
blemei enunțate.

Potrivit datelor statistice operate în sursele informaționale1, mun. Chișinău este un oraș cu 
un nivel mediu de siguranță, în care se recomandă evitarea barurilor pe timp de noapte, în special 
în timpul consumului de alcool, evitarea străzilor cu iluminat stradal redus, de asemenea se atestă 
existența unor riscuri referitoare la comiterea actelor de tâlhărie, de huliganism și necesitatea purtării 
unor acte de identitate cu sine, îndeosebi pentru cetățenii străini.

Așadar, crearea unui mediu pașnic și sigur în mun. Chișinău reprezintă o prioritate pentru 
autoritățile naționale, întru asigurarea bunăstării cetățenilor. Această problemă trebuie să preocupe 
cetățenii din perspectiva faptului că siguranța publică este unul din factorii care facilitează și favori-
zează dezvoltarea și prosperarea societăților moderne.

Importanța problemei abordate poate fi apreciată din perspectiva valorilor și relațiilor sociale 
la care se atentează prin comiterea infracțiunilor în locurile publice, și anume totalitatea valorilor și 
relațiilor sociale cu privire la libertatea fizică și psihică, proprietatea persoanei, inclusiv ordinea și 
securitatea publică, asigurarea respectării cărora este responsabilitatea primară a statului.

1 Pentru mai multe detalii, a se vedea: https://www.travelsafe-abroad.com/moldova/chisinau/ (accesat la 14 decembrie 
2021). 

https://www.travelsafe-abroad.com/moldova/chisinau/


7

Actualitatea problemei rezidă în necesitatea asigurării unei ambianțe sigure pentru locuitorii 
din mun. Chișinău, dat fiind că acest municipiu este capitala Republicii Moldova, este mereu în 
centrul atenției cetățenilor, precum și un obiectiv turistic național.

Relevanța problemei tratate se argumentează prin faptul existenței acestei priorități de pro-
movare a unei societăți pașnice, sigure și incluzive în documentele strategice naționale, precum 
și în documentele de planificare pe termen mediu și lung, prin care Guvernul Republicii Moldova a 
conchis asupra necesității realizării acestui obiectiv pe termen lung, care va sta la baza direcției de 
dezvoltare a țării și a societății în mod implicit.

Finalmente, menționăm că beneficiarii direcți ai prezentului studiu de politici publice sunt Pri-
măria mun. Chișinău și Guvernul Republicii Moldova, întrucât acestora le revine responsabilitatea 
primară de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice în mun. Chișinău, iar beneficiarii finali 
ai analizei sunt locuitorii din mun. Chișinău, care actualmente sunt afectați de problema siguranței în 
spațiile publice, a cărei soluționare urmează a fi o prioritate pentru puterea executivă și legislativă.

2. METODOLOGIA 

În vederea consolidării conținutului cercetării, au fost solicitate informații de la Primăria mun. 
Chișinău cu privire la nivelul de iluminare stradală, numărul străzilor iluminate și neiluminate, cauza 
lipsei de iluminare și costurile pentru mentenanță, precum și expunerea poziției instituționale refe-
ritoare la oportunitatea instalării camerelor de supraveghere video și comunicarea viziunii Primăriei 
cu privire la nivelul de siguranță în mun. Chișinău.

Ulterior au fost solicitate informații de la aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, au-
toritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia, în vederea furnizării datelor relevante 
privind numărul infracțiunilor săvârșite în locurile publice din mun. Chișinău în anii 2017-2021. Au 
fost stabilite categoriile de infracțiuni și au fost elaborate propuneri privind reducerea numărului de 
infracțiuni săvârșite în locurile publice și în spațiile adiacente.

Totodată, au fost utilizate metode precum cea a observației pentru constatarea fenomenelor și 
problemelor cu care se confruntă cetățenii, prin identificarea surselor informaționale relevante care 
atestă și constată opinia publică referitor la nivelul de siguranță în locurile publice din mun. Chișinău.

De asemenea, a fost pusă în aplicare metoda analizei de conținut în partea ce ține de cer-
cetarea documentelor pe care le posedă Ministerul Afacerilor Interne cu privire la domeniul supus 
abordării și au fost extrase informațiile care vizează subiectul ordinii și securității publice, inclusiv au 
fost cercetate actele juridice ale altor autorități publice. 

Consecvent, au fost analizate un spectru larg de articole din mass-media, surse internet, son-
daje cu cetățenii, inclusiv rapoarte și note analitice ale organizațiilor naționale și internaționale care 
analizează și monitorizează mediul din mun. Chișinău și prezintă periodic opinii echidistante cu pri-
vire la politicile sectoriale implementate la nivel național și teritorial în Republica Moldova.

Finalmente, conchidem că metodele și instrumentele de cercetare utilizate au contribuit cu 
certitudine la relevarea realităților, a problemelor și nevoilor cetățenilor și la corespunderea acestora 
cu scopul prezentei cercetări.
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3. IDENTIFICAREA/DEFINIREA PROBLEMEI

3.1. Nivelul de siguranță în mun. Chișinău în raport cu alte orașe europene
În perioada anilor 2017-2021, cu referire la rata criminalității din mun. Chișinău, se atrage 

atenția că, dintre 400 de orașe europene evaluate după indicatorii de siguranță, mun. Chișinău a fost 
clasat pe următoarele locuri2:

Astfel, mun. Chișinău se clasează la mijlocul clasamentului după indicatorii de siguranță, motiv 
pentru care autoritățile statului urmează să implementeze politicile și măsurile necesare în vederea 
atingerii unui rezultat de succes în domeniul siguranței publice.

3.2. Nivelul de iluminare stradală în mun. Chișinău
Potrivit datelor comunicate de către Primăria mun. Chișinău la 30 decembrie 2021 cu privire la 

rețelele electrice de iluminat public în mun. Chișinău3, se atestă următoarele:

Așadar, în sectorul Botanica sunt instalate cele mai multe corpuri de iluminat, și anume 8 811, 
urmat de sectorul Centru, unde sunt instalate 7 574 de corpuri de iluminat stradal, și cu cele mai puți-
ne corpuri de iluminat este înzestrat sectorul Ciocana, unde sunt 4 646 de corpuri de iluminat stradal.

2 Pentru mai multe detalii, a se vedea https://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp?title=2021 (accesat la 13 ianuarie 
2022).

3 Răspunsul Primăriei mun. Chișinău nr. 710/01 din 30 decembrie 2021.
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Totodată, se constată că în mun. Chișinău sunt instalate 34 218 corpuri de iluminat; ac-
centul este pus pe lămpi obișnuite, care sunt utilizate în mod uzual, și nu pe corpuri de iluminat LED, 
care se constată a fi cele mai eficiente pentru iluminat stradal suficient4.

Atragem atenția că Primăria mun. Chișinău evită să utilizeze corpuri de iluminat LED, din ca-
uza costurilor mari pentru achiziționare și mentenanță, în defavoarea asigurării unor servicii publice 
de iluminat stradal prielnice pentru buna conviețuire a cetățenilor.

3.3. Nivelul de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău
În perioada anilor 2013-2014, din contul grantului acordat de Guvernul Republicii Populare 

Chineze, a fost asigurată crearea infrastructurii necesare și instalarea sistemelor de supraveghere 
video a circulației rutiere în 41 de intersecții și sectoare de drum din mun. Chișinău, dintre care pe 
8 sectoare de drum au fost instalate radare de tip Doppler pentru măsurarea vitezei de deplasare a 
mijloacelor de transport.

Sistemul dat reprezintă resursa informațională de stat care cuprinde totalitatea informației sis-
tematizate cu privire la cazurile de încălcare a normelor de siguranță a traficului rutier, înregistrate 
cu mijloace tehnice speciale software și hardware, înzestrate cu funcții foto-video de fixare și cu mij-
loace tehnice omologate și verificate metrologic, care asigură supravegherea în regim automatizat 
a circulației rutiere pe drumurile publice. Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient 
de colectare, documentare, stocare a datelor și suport în coordonarea acțiunilor autorităților în do-
meniul asigurării securității publice.

În acest context, sistemul de monitorizare implementat în perioada 2013-2014 a fost și este 
utilizat în regim 24/24 și 365 zile pe an, pe parcursul a peste 6 ani. Reieșind inclusiv din exploatarea 
sa intensivă, se constată o diminuare majoră a randamentului de funcționare. Fapt demonstrat prin 
statistica comparativă între sistemul vechi și utilajele implementate în anul 2018, care confirmă acest 
lucru: de exemplu, în perioada 01 mai 2019–31 decembrie 2019, în baza datelor furnizate de came-
rele de supraveghere video din 41 de intersecții ale mun. Chișinău, au fost inițiate 53 714 de proce-
duri contravenționale și au fost întocmite 8 668 de procese-verbale, în comparație cu noul sistem, 
instalat în doar 6 locații din mun. Chișinău: au fost inițiate 213 964 de proceduri contravenționale și 
au fost întocmite 43 873 de procese-verbale.

Astfel, se evidențiază o capacitate redusă a sistemului vechi, format din 41 de locații, în raport 
cu sistemul nou, cu doar 6 locații (anul 2018), prin care se denotă faptul că există o vulnerabilitate 
care ar încuraja cetățenii la încălcarea disciplinei în traficul rutier, ei conștientizând că se pot eschi-
va de la răspunderea contravențională sau penală, din cauza sistemului de monitorizare învechit și 
nefuncțional5.

Actualmente, în mun. Chișinău există doar camere de supraveghere video a circulației rutiere, 
care necesită mentenanță permanentă, dar lipsesc camere de supraveghere video a spațiilor publi-
ce, fapt confirmat de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

4 Pentru mai multe detalii, a se vedea https://gazetadechisinau.md/2020/07/08/pentru-sistemele-moderne-de-ilumina-
re-stradala-orasele-ocnita-si-cantemir-au-castigat-un-premiu-european-pentru-energie-durabila/ (accesat la 24 ianuarie 
2022).

5 Informația a fost preluată din Programul de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță publică și rutieră pentru 
anii 2020-2023.

https://gazetadechisinau.md/2020/07/08/pentru-sistemele-moderne-de-iluminare-stradala-orasele-ocnita-si-cantemir-au-castigat-un-premiu-european-pentru-energie-durabila/
https://gazetadechisinau.md/2020/07/08/pentru-sistemele-moderne-de-iluminare-stradala-orasele-ocnita-si-cantemir-au-castigat-un-premiu-european-pentru-energie-durabila/
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3.4. Indicatorii infracționali în spațiile publice din mun. Chișinău
Un fapt care trebuie adus la cunoștința locuitorilor din mun. Chișinău sunt informațiile prezen-

tate de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne6 privind numărul infracți-
unilor săvârșite în locurile publice din mun. Chișinău pentru anii 2017-2021, și anume:

Astfel, cu referire la rata criminalității în spațiile publice din mun. Chișinău, se menționează că, 
în perioada 2017-2021, au fost săvârșite 19 256 de infracțiuni în locuri publice, fapt care urmează a 
fi combătut și prevenit de către autorități. Printre infracțiunile săvârșite se numără furt, jaf, tâlhărie, 
pungășie, huliganism, vătămări intenționate medii și grave ale integrității corporale, omor, viol, infrac-
țiuni ecologice, furt al mijloacelor de transport și încălcări ale regulilor de circulație rutieră.

Constatăm că cele mai multe infracțiuni au fost săvârșite în anul 2017, în număr de 4 568 
de infracțiuni, iar cel mai frecvent săvârșite în locuri publice sunt infracțiunile mai puțin grave, pen-
tru care, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 
985/2002, pedeapsa maximă este închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Raționamentul analizei este de a releva că faptele infracționale săvârșite în locuri publice aduc 
un prejudiciu mai mare decât cele săvârșite în alte locuri decât cele publice, deosebindu-se prin 
cinism, obrăznicie deosebită, prin care făptuitorul manifestă lipsă evidentă de respect față de socie-
tate și de normele etice general acceptate, iar conduita acestuia este determinată de dorința de a se 
poziționa net superior altor membri ai societății și de a-și demonstra sentimentele de desconsiderare 
a acestora.

Finalmente, problema identificată este existența unui nivel redus de siguranță a cetățenilor 
în spațiile publice din mun. Chișinău – o problemă persistentă în timp și spațiu.

Astfel, intervenția Guvernului în soluționarea problemei sus-menționate este absolut necesară 
pentru satisfacerea nevoilor societății, considerând ca fundament principiul centrării  pe cetățean.

Urmare a efectuării analizei, au fost constatate următoarele cauze care generează un nivel 
redus de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău:

•	 lipsa unui sistem de supraveghere video a spațiilor publice;
•	 gradul redus de iluminare a străzilor și a spațiilor publice adiacente;
•	 infracțiunile comise în spațiile publice.

6 Informația a fost extrasă din Sistemul informațional automatizat ,,Registrul informației criminalistice și criminologice” la 
01 ianuarie 2022. 
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Totodată, în cazul nesoluționării problemei principale, se prognozează următoarele efecte, 
cauzate de reținerea procesului de intervenție:

•	 creșterea numărului de infracțiuni săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău;
•	 menținerea calității reduse a serviciului public prestat, a protecției persoanei, a siguranței  

societății și statului;
•	 grad minim de satisfacție și de încredere a cetățenilor în organele de drept.

4. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ȘI EVIDENȚELE IDENTIFICATE 

Republica Moldova a realizat progrese importante în implementarea tehnologiilor informațio-
nale, iar fiecare al doilea cetățean este utilizator de internet, mai mult de jumătate din gospodăriile 
casnice au cel puţin un calculator, majoritatea gospodăriilor casnice conectate au acces la Internet 
în bandă largă, ţara fiind plasată, după viteza de acces la internet, în top 20 de țări la nivel mon-
dial7.

În 2010, Guvernul Republicii Moldova a lansat procesul de e-Transformare a guvernării. 
Programul strategic descria obiectivele acestui proces şi oferea o viziune unificată privind moder-
nizarea serviciilor publice şi eficientizarea activității guvernării, folosind tehnologiile informaționale. 
Totodată, acest document a pus bazele unei abordări sistemice asupra investiţiilor inteligente în 
tehnologiile informaționale şi a sporirii capacității acestora în sectorul public.

În scopul implementării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării 
(e-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 710/2011, începând cu anul 2010, au fost 
dezvoltate un șir de platforme tehnologice și servicii electronice guvernamentale de platformă: Plat-
forma de interoperabilitate (MConnect); Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control 
al accesului (MPass), Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign); 
Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay); Serviciul electronic guvernamental de jurnali-
zare (MLog) etc. 

Conform cadrului normativ ce reglementează instituirea și utilizarea platformelor și serviciilor 
respective, a fost stabilită obligativitatea integrării și reutilizării acestora în procesul de proiectare și 
implementare a sistemelor informaționale noi și de dezvoltare a celor existente în sectorul public, 
implicit a sistemelor informaționale departamentale din posesia Ministerului Afacerilor Interne și a 
structurilor organizaționale din sfera sa de competență.

Suplimentar, la nivel național sunt deja operaționalizate rețele de comunicații în bandă largă, 
cu capacități suficiente pentru asigurarea transportului de date. Pentru protejarea transportului de 
date se utilizează tehnologii de criptare avansate, care asigură nivelul de securitate scontat, conform 
cerințelor minime de securitate specificate în actele normative.

La nivelul mun. Chișinău este asigurată funcționarea rețelei guvernamentale de teleco-
municații speciale, care este creată și funcționează pentru asigurarea necesităților autorităților 

7 https://zugo.md/toate-stirile/infografic-moldova-in-topul-tarilor-cu-cel-mai-rapid-si-ieftin-internet-din-lume-pe-ce-loc-s-a-
clasat/71183/toate-stirile 

https://zugo.md/toate-stirile/infografic-moldova-in-topul-tarilor-cu-cel-mai-rapid-si-ieftin-internet-din-lume-pe-ce-loc-s-a-clasat/71183/toate-stirile
https://zugo.md/toate-stirile/infografic-moldova-in-topul-tarilor-cu-cel-mai-rapid-si-ieftin-internet-din-lume-pe-ce-loc-s-a-clasat/71183/toate-stirile
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publice, gestionată de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în con-
formitate cu prevederile HG nr. 546/2011, care asigură acoperirea suficientă de dezvoltare a 
concepției în cauză.

Reieșind din cele expuse, constatăm că Republica Moldova deține suficiente competențe și 
pârghii pentru a asigura instalarea unor sisteme de supraveghere video în mun. Chișinău, care 
vor efectua circulația datelor către administratorii sistemului, inclusiv va fi posibilă uniformizarea și 
instalarea unor corpuri de iluminat stradal performante, care vor atinge scopul propus de sporire a 
nivelului de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău.

Potrivit poziției instituționale a Primăriei mun. Chișinău, pentru anul 2021 a fost aprobat Planul 
investițional de modernizare a iluminatului stradal în sumă de 17 milioane de lei, iar pentru anul 2022 
planul investițional a prevăzut investiții de 37 de milioane de lei. Pentru Primăria mun. Chișinău este 
o prioritate modernizarea și dezvoltarea iluminatului stradal în mun. Chișinău.

Referitor la nivelul de siguranță în spațiul public, Primăria mun. Chișinău a menționat că, în co-
laborare cu Ministerul Afacerilor Interne, depune toate eforturile în scopul creșterii nivelului de sigu-
ranță a cetățenilor în ceea ce ține de infrastructura rutieră. În acest sens, Direcția generală transport 
public și căi de comunicație are elaborat un plan de acțiuni.

Primăria mun. Chișinău, în cadrul tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, stabilește buge-
tarea și instalarea echipamentelor video cu scopul descurajării acțiunilor de vandalizare, care, cu 
regret, sunt în creștere. C nivelului de siguranță în spații publice poate fi atinsă doar cu participarea 
nemijlocită a Ministerului Afacerilor Interne8.

Astfel, cele menționate supra reprezintă poziția instituțională a Primăriei mun. Chișinău cu 
privire la problema iluminatului stradal în mun. Chișinău și la instalarea sistemului de supraveghere 
video a spațiilor publice, care, la moment, nu există.

Totodată, constatăm că Întreprinderea Municipală Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh” nu 
dispune de date privind gradul de iluminare stradală a suburbiilor din mun. Chișinău.

Consecvent, Direcția generală transport public și căi de comunicație a atras atenția că, actual-
mente, în mun. Chișinău se realizează acțiuni privind supravegherea video doar a circulației rutiere, 
nefiind existent un sistem de supraveghere video a spațiilor publice. 

De asemenea, pentru anul 2021 au fost alocați 17 milioane de lei pentru dezvoltarea ilumina-
tului stradal, iar pentru anul 2022 – 37 de milioane de lei. În continuare, la compartimentul analiza 
opțiunilor, vom realiza un calcul estimativ care va releva pertinența și fezabilitatea dezvoltării ilumi-
natului stradal în mun. Chișinău și dacă mentenanța sau instalarea completă a corpurilor de iluminat 
stradal în mun. Chișinău poate fi realizată cu suma de 37 de milioane de lei, prevăzută în Planul 
investițional al Primăriei mun. Chișinău pentru anul 2022.

În context, studiul elaborat de către experţii Uniunii Europene în cadrul desfăşurării analizei 
funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne în anul 2015 a constatat că una dintre vulnerabilităţile 
esenţiale ale sistemului de ordine şi securitate publică al Republicii Moldova o reprezintă faptul că 
structurile de ordine şi securitate publică sunt neuniforme şi neproporţionale din punct de vedere 
organizatoric, al efectivului şi al dotărilor9.

O parte importantă a conceptului de oraș sigur („safe city”) se referă la componenta de securi-

8 Scrisoarea Primăriei mun. Chișinău nr. G-1084/21 din 25 ianuarie 2022.
9 https://mai.gov.md/sites/default/files/raport_privind_analiza_functionala_a_ministerului_afacerilor_interne_a_republi-

https://mai.gov.md/sites/default/files/raport_privind_analiza_functionala_a_ministerului_afacerilor_interne_a_republicii_moldova_0.pdf
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tate, autoritățile fiind nevoite să găsească și să propună soluții pentru a reduce rata de infracțiuni și 
pentru a oferi cetățenilor un nivel de siguranță sporit.

De asemenea, cu privire la existența unor sisteme de supraveghere, menționăm că este nece-
sară crearea unor sisteme dedicate pentru reducerea infracționalității și criminalității. Acestea impli-
că dotări tehnologice și digitale, așa ca străzi/parcări cu supraveghere prin camere video sau senzori 
de natură diversă, inclusiv echipamente ce permit identificarea rapidă a persoanelor, a vehiculelor, 
precum și crearea unor servicii de intervenție performante (reliable).

Conceptul de oraș sigur nu este sinonimul conceptului de oraș inteligent („smart city”), întrucât 
cel din urmă se referă doar la integrarea unor sisteme de supraveghere video moderne sau altor 
echipamente suplimentare, focalizându-se doar pe sisteme informaționale inteligente de suprave-
ghere. În acest timp, conceptul de oraș sigur se referă și se fundamentează pe doi piloni: sporirea 
capacității de iluminat stradal și instalarea echipamentelor de supraveghere video a spațiilor publice.

Astfel, soluția propusă însumează un sistem de camere de supraveghere capabil să contorize-
ze persoane și mașini. Acestea urmează să fie dotate cu softuri speciale capabile să recunoască și 
să stocheze într-un server central informațiile cu privire la numerele de înmatriculare și la persoane.

Spre exemplu, în România, primele sisteme inteligente de supraveghere au fost instalate în 
orașele București, Cernavodă, Tulcea și Sibiu, fiind instalate 70 de camere de supraveghere stra-
dală10.

Viziunea de oraș sigur a fost dezvoltată anume pentru a ajuta guvernele, organele de drept și 
autoritățile administrației publice locale să atenueze aceste provocări.

Tehnologiile de bază moderne pentru siguranța și securitatea societății (smart public safety 
technologies) sunt indispensabile unui oraș sigur și implică obligatoriu componente-cheie ca intero-
perabilitatea, IoT (Internet of Things), dar și capacități analitice proprii.

Soluțiile de oraș sigur oferă posibilitate guvernelor, dar și structurilor de forță să protejeze mai 
bine cetățenii de la atacuri teroriste până la dezastre naturale, dar și sporesc capacitățile serviciilor 
specializate în activitatea zilnică.

Concepțiile de oraș sigur moderne se bazează pe o platformă de TIC consolidată, care combi-
nă informațiile de siguranță publică de diferite tipuri și din diferite surse, obținute inclusiv prin diverse 
sisteme de senzori și colaborare interinstituțională.

Așadar, odată cu creșterea riscului de securitate, nevoia de monitorizare și înregistrare a eve-
nimentelor a devenit din ce în ce mai importantă. Sistemele de supraveghere video au devenit cu 
timpul o necesitate, o componentă-cheie pentru asigurarea siguranței și securității cetățenilor.

Particularitățile unui sistem de monitorizare și supraveghere video sunt:

•	 securitatea populației; 
•	 recunoașterea persoanelor și a plăcuțelor de înmatriculare a vehiculelor;
•	 raportarea către Primăria mun. Chișinău, director sau administrator;
•	 alertarea autorităților.

Consecvent, în vederea realizării dezideratului propus, au fost relevate următoarele obiective 
importante, care urmează a fi atinse odată cu implementarea conceptului de „safe city”:

cii_moldova_0.pdf 
10 Pentru mai multe detalii, a se vedea https://smartcityblog.ro/smart-city-un-oras-sigur/ (accesat la 19 ianuarie 2022).

https://mai.gov.md/sites/default/files/raport_privind_analiza_functionala_a_ministerului_afacerilor_interne_a_republicii_moldova_0.pdf
https://smartcityblog.ro/smart-city-un-oras-sigur/
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Obiectivul general: 
•	 Creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în spațiile   publice din mun. Chișinău.

Obiectivele specifice:
•	 Instituirea unui sistem de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău.
• Instalarea echipamentelor de iluminat stradal și al spațiilor publice adiacente din  mun. Chi-

șinău, inclusiv înlocuirea echipamentelor obișnuite cu corpuri de iluminat LED.
•	 Reducerea în decurs de un an a numărului de infracțiuni săvârșite în locurile publice din 

mun. Chișinău cu 50%.

Practicile internaționale demonstrează că tehnologiile moderne și echipamentele de iluminat 
stradal eficientizează activitatea de menținere a ordinii și securității publice și permit atingerea avan-
tajelor maxime în termene proxime.

Finalmente, doar implicarea Guvernului Republicii Moldova în elaborarea politicilor, actelor 
normative și măsurilor de rigoare în domeniul ordinii și securității publice va elimina complet infracți-
unile în spațiile publice din mun. Chișinău. Or, săvârșirea unor infracțiuni în locuri publice reprezintă 
cea mai gravă circumstanță a laturii obiective a infracțiunii, care atestă lipsa de respect și desconsi-
derarea manifestate de autorul infracțiunii față de societate și de normele și valorile de conviețuire 
socială.

5. PREZENTAREA ȘI ANALIZA OPȚIUNILOR 

Astfel, în urma efectuării prezentei analize, propunem următoarele opțiuni de soluționare a 
problemei principale:

1. Statu-quo (neintervenția) – Această opțiune presupune păstrarea mecanismului actual, 
ceea ce va determina săvârșirea în continuare a infracțiunilor în locurile publice din mun. Chișinău. 
Consecvent, această opțiune permite economisirea surselor financiare în cadrul  bugetului de stat, 
întrucât nu va fi necesară alocarea de resurse financiare pentru soluționarea problemei infracțiunilor 
în locurile publice. Riscurile acestei opțiuni au fost relevate în compartimentul arborele problemei 
(cauze și efecte), și anume lipsa de intervenție în soluționarea problemei va avea drept efect urmă-
toarele:

- creșterea numărului de infracțiuni săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău;
- menținerea calității reduse a serviciului public prestat, a protecției persoanei, a siguranței 

societății și statului;
- grad minim de satisfacție și de încredere a cetățenilor în organele de drept.

De asemenea, neintervenția înseamnă păstrarea situației la zi: utilizarea corpurilor de iluminat 
de model obișnuit, lipsa camerelor de supraveghere video a spațiilor publice și lipsa unei monitorizări 
permanente a acțiunilor oamenilor din societate în vederea asigurării unui climat favorabil de convie-
țuire socială (inclusiv menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice).

La caz, având în vedere că, pentru anul 2022, Planul investițional de modernizare a iluminatu-
lui stradal al Primăriei mun. Chișinău prevede investiții de 37 de milioane de lei, constatăm că pentru 
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iluminat va fi utilizată doar această sumă, accentul fiind pus în continuare pe corpuri de iluminat 
obișnuit, evitându-se corpurile de iluminat LED, deși sunt cele mai eficiente.

Totodată, am constatat că mun. Chișinău nu dispune de camere de supraveghere video a spa-
țiilor publice și că dispune doar de camere de supraveghere video a circulației rutiere.

Finalmente, opțiunea menținerii statu-quoului nu soluționează problema existentă, motiv pen-
tru care decizia de alegere a acesteia aparține Guvernului Republicii Moldova sau propriu-zis bene-
ficiarilor direcți și finali ai prezentului studiu de politici publice.

2. Instituirea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău 
– Această opțiune presupune elaborarea proiectului unei hotărâri de guvern pentru aprobarea Con-
ceptului tehnic și a Regulamentului cu privire la funcționarea Sistemului informațional automatizat 
de supraveghere video a spațiilor publice, inclusiv achiziționarea, instalarea și configurarea a aprox. 
388 de camere de supraveghere video în mun. Chișinău.

Costul camerelor de supraveghere video care urmează a fi instalate, conform informațiilor pre-
zentate de către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, se estimează 
la 30 600 000 de lei, inclusiv instalare și configurare, iar pentru mentenanța sistemului – în limita 
bugetului alocat pentru instituțiile responsabile de implementare.

Astfel, camerele de supraveghere video vor fi instalate în spațiile publice din mun. Chișinău 
unde sunt atestate infracțiuni în urma unei analize preliminare efectuate de către actorii implicați 
în procesul de instituire a sistemului de supraveghere video, în cooperare cu administrația publică 
locală.

În context, se propune elaborarea unei analize SWOT cu privire la oportunitatea sau inopor-
tunitatea instituirii unui sistem de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău, care va 
releva punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările opțiunii, după cum urmează:

Analiza SWOT a opțiunii de instituire a sistemului de supraveghere video 
a spațiilor publice din mun. Chișinău

Mediul extern Mediul intern
oportunități amenințări puncte tari puncte slabe

Extinderea funcționalității 
sistemelor de suprave-

ghere a ordinii și securită-
ții publice

Discreditarea sistemului 
de supraveghere

Soluții și instrumente 
inteligente dezvoltate și 

implementate în premieră 
în Republica Moldova

Imposibilitatea acoperirii 
teritoriului mun. Chișinău 

cu camere de supraveghe-
re video

Dezvoltarea și extinderea 
sistemelor la nivel națio-

nal

Perceperea eronată și 
interpretarea echivocă 

a scopului și rolului 
sistemului de suprave-

ghere video

Experiență și personal 
calificat existent în cadrul 

Ministerului Afacerilor 
Interne

Constrângeri financiare 
(buget limitat)

Reducerea numărului de 
infracțiuni săvârșite în 

spațiile publice și în locu-
rile adiacente din mun. 

Chișinău

Lipsa susținerii au-
torităților implicate în 

procesul de dezvoltare 
a conceptului 

Centrul de supraveghe-
re a traficului rutier este 

funcțional.

Nivel jos de conduită a so-
cietății privind respectarea 

normelor legale

Disciplinarea și realiza-
rea unor conduite pentru 

societate

Nealocarea resurselor 
financiare necesare 
în volum deplin și în 
termenele stabilite

Acoperire eficientă cu 
rețele privind circulația 

datelor

Cadru normativ imperfect 
privind aspectele de proce-
dură, precum și elaborarea 
conceptului de funcționare 

a sistemului



Imp lementarea  conceptu lu i  „sa fe  c i t y ”  în  mun ic ip iu l  Ch iș inău  /  Ion  Gu le i
16

Dezvoltarea unor servicii 
publice moderne

Existența potențialelor 
blocaje administrative 

și birocratice

Resurse de procesare și 
stocare a datelor existen-

te (MCloud)

Lipsa infrastructurii dedica-
te proprii la nivel național

Îmbunătățirea calității 
vieții și sporirea încrederii 
societății în organele de 

drept

Instabilitatea politică

Instrumente și platforme 
tehnologice existente 

(Mconnect, Mpass, Msign, 
MLog etc.)

Nivel redus de dezvoltare 
a TIC în Republica Mol-

dova

Așadar, în cazul alegerii opțiunii de instituire a unui sistem de supraveghere video a spațiilor 
publice din mun. Chișinău, se va purcede la parcurgerea unui plan de acțiuni concret în vederea 
atingerii dezideratului propus, conform anexei 1.

Finalmente, costul total pentru realizarea opțiunii de instalare a sistemului de supraveghere 
video a spațiilor publice din mun. Chișinău se estimează la 30 600 000 lei, inclusiv urmează a fi pre-
văzute în bugetul autorității responsabile de sistem resurse financiare pentru mentenanța acestuia.

Problema siguranței în spațiile publice din mun. Chișinău trebuie să-i preocupe pe locuitorii 
acestui oraș din perspectiva necesarului uman de care aceștia urmează să dispună, și anume: res-
pectarea normelor sociale de conviețuire comună, libertatea de exercitare nestingherită a drepturilor 
și libertăților sociale, precum și importanța identificării vulnerabilităților și indicilor infracționali în mun. 
Chișinău, inclusiv înaintarea unui set de recomandări cu privire la remedierea și minimizarea acestor 
riscuri prin dezvoltarea unor mecanisme naționale eficiente pentru prevenirea și combaterea infrac-
țiunilor în locurile publice.

De asemenea, instituirea sistemului de supraveghere video presupune o complexitate spori-
tă, cauzată de necesitatea achiziționării, implementării și pilotării platformei centralizate Safe City 
în ansamblu cu efortul pentru achiziționarea și instalarea a 388 de camere de supraveghere video 
urbană, definirea, setarea și configurarea capacităților analitice și de management al situațiilor de 
interes, care se va diviza în următoarele etape:

- elaborarea Conceptului și Regulamentului de funcționare al Sistemului integrat de suprave-
ghere a ordinii și securității publice;

- identificarea, achiziționarea și configurarea soluției de platformă Safe City în 

mun. Chișinău, crearea și operaționalizarea Centrului cu achiziționarea camerelor de supra-
veghere urbană.

3. Instalarea echipamentelor de iluminat stradal și al spațiilor publice adiacente  din 
mun. Chișinău – Această opțiune presupune achiziționarea și instalarea echipamentelor de ilumi-
nat stradal de tip LED, deoarece acestea se constată a fi cele mai eficiente3. Totodată, procesul de 
iluminare stradală mai poate presupune și înlocuirea echipamentelor de iluminat actuale cu echipa-
mente de iluminare LED, care va genera cheltuieli suplimentare, dar oportunitatea acestei acțiuni 
urmează a fi analizată separat. Finalmente, echipamentele de iluminat stradal LED vor fi instalate 
în spațiile publice cu un nivel redus de iluminare în urma unei analize prealabile efectuate de către 
actorii implicați în procesul de iluminare, în cooperare cu administrația publică locală.

În context, se propune extinderea sistemului de iluminat stradal din oraș spre suburbii, dar 
aceasta este o viziune de viitor, care va putea fi implementată după finalizarea implementării con-
ceptului „safe city” în mun. Chișinău, iar ulterior va fi examinată inclusiv oportunitatea extinderii 
implementării acestui concept.
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Potrivit răspunsului prezentat de către Primăria mun. Chișinău, se constată că bugetul alocat 
pentru Planul investițional de iluminare stradală pentru anul 2022 prevede suma de 37 milioane lei, 
în timp ce acest proces nu este detaliat prin exemplificarea concretă referitoare la ordinea în care 
vor fi utilizați acești bani și ce corpuri de iluminat vor fi utilizate.

De asemenea, se propune elaborarea unei analize SWOT cu privire la oportunitatea sau 
inoportunitatea instalării echipamentelor de iluminat stradal în spațiile publice din mun. Chișinău, 
analiză care va releva punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările opțiunii, după cum 
urmează.

Analiza SWOT a opțiunii de instalare a echipamentelor de iluminat stradal 
în spațiile publice din mun. Chișinău

Mediul extern Mediul intern
oportunități riscuri puncte tari puncte slabe

Extinderea sistemului de 
iluminat stradal actual

Discreditarea sistemului 
de iluminat stradal

Experiență și personal 
calificat existent în cadrul 

autorităților publice

Constrângeri financiare 
(buget limitat)

Dezvoltarea și extinderea 
ulterioară a sistemului de 
iluminat stradal la nivel 

național

Perceperea eronată și 
interpretare echivocă 
a scopului și rolului 

sistemului modern de 
iluminat stradal

Există deja un sistem de 
iluminat stradal, dar care 
urmează a fi modernizat

Nivel redus de conduită a 
societății privind respecta-

rea normelor legale

Diminuarea numărului 
de infracțiuni săvârșite în 
locurile publice și în spa-
țiile adiacente din mun. 

Chișinău

Lipsa susținerii au-
torităților implicate în 

procesul de dezvoltare 
a iluminării stradale

Înlocuirea corpurilor de 
iluminat stradal de model 
obișnuit cu modele de tip 

LED

Cadru normativ imperfect 
privind aspectele de proce-
dură, precum și elaborarea 
conceptului de funcționare 
a sistemului de iluminare

Disciplinarea și realiza-
rea unor conduite pentru 

societate

Nealocarea resurselor 
financiare necesare 
în volum deplin și în 
termenele stabilite

Acoperire eficientă cu 
corpuri de iluminat stradal 

a teritoriilor din mun. 
Chișinău

Imposibilitatea acoperirii 
teritoriului mun. Chișinău 

cu corpuri de iluminat 
stradal

Îmbunătățirea calității 
vieții și sporirea încrederii 

societății instituțiile 
publice

Potențiale blocaje ad-
ministrative și birocra-

tice

Analiză privind necesarul 
de corpuri de iluminat și 

numărul actual

Nivel redus de dezvoltare 
a tehnologiilor în Republi-

ca Moldova

Așadar, în cazul alegerii opțiunii de instituire a unui sistem de iluminare stradală a spațiilor 
publice din mun. Chișinău, se va purcede la parcurgerea unui plan de acțiuni concret în vederea 
atingerii dezideratului propus, conform anexei 2.

Iluminatul stradal poate fi gestionat ușor și eficient din punct de vedere energetic. Acest lucru 
a fost demonstrat la Ocnița și Cantemir, primele două orașe din Republica Moldova unde au fost 
instalate tehnologii inteligente de gestionare a iluminatului stradal. Instalațiile fac parte din proiectul, 
finanțat de Uniunea Europeană, „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstraționale” (parte a Iniția-
tivei EU4Energy).

Noul sistem permite dirijarea iluminatului stradal de la distanță, prin intermediul rețelelor mo-
bile și internetului. Mai mult, lămpile de tip LED, eficiente energetic, permit economisirea cu până la 
80% din electricitate, în comparație cu linia de bază, și a câteva zeci de mii de lei pe an.

În orașul Cantemir au fost modernizate 27 de străzi prin instalarea a 419 lămpi inteligente de 
tip LED. Modernizarea iluminatului stradal din Cantemir va contribui la reducerea emisiilor de CO2 

cu circa 98 tone/an, ceea ce este echivalentul a 4451 de arbori plantați. Lămpile LED au un șir de 
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proprietăți. În primul rând, sunt dotate cu sistemul de dimming. Adică, operatorul poate să schimbe 
gradul de iluminare a străzilor în funcție de necesitate. Acest lucru contribuie la economisirea ener-
giei. În scenariul de bază, 50% din timp lămpile instalate funcționează la 50% din capacitate, adică 
vor consuma de două ori mai puțină energie.

Un alt avantaj al sistemului de monitorizare este posibilitatea de a contabiliza energia consu-
mată, care este afișată la calculator. Administrația orașului, în funcție de regimul de iluminare, poate 
ști cu un an înainte câți bani vor fi cheltuiți pe energia electrică. Acest lucru permite planificarea 
bugetului. Mai mult, operatorul poate programa prin sistemul digital, pe tot anul înainte, regimul de 
funcționare a lămpilor: ora de includere și stingere, ora de reducere a intensității de iluminare. Siste-
mul este unul simplu și poate fi gestionat chiar de la telefonul mobil, din orice colț al lumii.

Este un sistem nou pentru Moldova. LED-urile sunt mai eficiente, dar principala economie se 
face prin sistemul de dirijare. Spre exemplu, pe timp de noapte, când traficul de mașini și de oameni 
e redus, este posibilă setarea funcționalității la 80% din capacitate a corpurilor de iluminat, iar de la 
miezul nopții până la ora trei-patru dimineața, să lucreze la capacitatea de 30%.

Sistemul economisește energie electrică. Scad emisiile de CO2. Sumele economisite din buget 
pot fi utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii orașului, de asemenea este posibil de controlat de la 
telefon fiecare LED în parte, fiecare linie de lămpi sau nod de rețea electrică. Dar, în general, siste-
mul lucrează în regim automat, în funcție de ora astronomică11.

Așadar, constatăm că instalarea doar a echipamentelor LED permite o mai bună gestionare 
a consumului de energie electrică și o luminozitate mai extinsă. Prin urmare, autoritățile municipale 
urmează să țină cont de propunerile înaintate și să pună accent pe instalarea doar a echipamentelor 
de iluminat LED în sectoarele care nu dispun de corpuri de iluminat în general, precum și pe schim-
barea corpurilor de iluminat deja instalate cu noile tipuri LED.

4. Instituirea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice și instalarea corpu-
rilor de iluminat stradal de tip LED în mun. Chișinău – Această opțiune presupune unificarea și 
combinarea opțiunilor 2 și 3 prin instalarea camerelor de supraveghere a locurilor publice și a spați-
ilor publice adiacente, inclusiv instalarea corpurilor de iluminat LED în mun. Chișinău și dezvoltarea 
iluminatului stradal per ansamblu în capitală prin mărirea numărului de corpuri de iluminat.

Oportunitatea alegerii acestei opțiuni rezidă în faptul că străzile din mun. Chișinău vor fi dotate cu 
camere de supraveghere video a spațiilor publice, care vor monitoriza activitatea cotidiană a societății 
pe timp de zi și noapte, dar, în același timp, pe timp de noapte supravegherea video a spațiilor publice 
va fi facilitată prin instalarea corpurilor de iluminat LED și dezvoltarea iluminatului stradal în ansamblu, 
ceea ce va asigura o vizibilitate mai bună în procesul de supraveghere și înregistrare video. 

Acest fapt va permite crearea condițiilor optime pentru o vizibilitate mai bună, fapt care va 
preceda identificarea cu exactitate a faptelor contravenționale sau infracționale în locurile publice, 
inclusiv a persoanelor culpabile de săvârșirea acestora.

Astfel, opțiunea 4 va presupune modernizarea mun. Chișinău prin prisma a două segmente: 
tehnologii informaționale și iluminat stradal, care va duce spre atingerea obiectivului general – spo-
rirea siguranței cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău.

11 https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/stories/iluminat-stradal-modern-si-eficient-din-punct-de-vedere-ener-
getic-la-ocnita-si-cantemir-datorita-sprijinului-ue/” 
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Costurile implementării acestei opțiunii se estimează după cum urmează: pentru achiziționa-
rea și instalarea a 388 de camere de supraveghere video – 19 600 000 lei, configurarea platformei 
Safe City în mun. Chișinău – 4 000 000 lei, crearea Centrului Unic de Monitorizare și Control al 
Siguranței Publice, care se va afla în cadrul Centrului de Monitorizare și Supraveghere a Traficului 
Rutier – 7 000 000 lei, iar mentenanța sistemului se va realiza în limita bugetului aprobat al instituției 
desemnate responsabilă pentru sistemul de supraveghere. În partea ce ține de achiziționarea și in-
stalarea a 1 000 de corpuri de iluminat LED, costurile se estimează la 2 000 000 lei, iar pentru men-
tenanță în limita bugetului Primăriei mun. Chișinău, alocat pentru mentenanța sistemului de iluminat 
stradal, costul final al opțiunii estimându-se la 32 600 000 lei, fără a se estima costurile aproximative 
pentru mentenanța sistemului de supraveghere video și a sistemului de iluminat stradal.

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În contextul opțiunilor enunțate supra, inclusiv luând în considerare particularitățile de funcți-
onare, se recomandă instituirea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chi-
șinău în mod prioritar. Implementarea recomandării prenotate se dovedește a fi cea mai potrivită 
pentru soluționarea problemei principale și atingerea obiectivului principal al studiului, deoarece 
contribuie la facilitarea reacționării operative la apelurile de urgență 112, la identificarea rapidă a per-
soanelor bănuite de săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, iar înregistrările video pot fi utilizate 
în calitate de mijloace de probă în cadrul proceselor penale și civile, inclusiv al procedurilor discipli-
nare în cazul funcționarilor publici sau funcționarilor publici cu statut special. 

Totodată, implementarea opțiunii de combinare a sistemului de supraveghere video cu siste-
mul de iluminat stradal reprezintă opțiunea optimă pentru aplicabilitatea complexă a acesteia prin 
faptul că este un sistem modern, adaptat la necesitățile cotidiene și vine să soluționeze problema 
nesiguranței în spațiile publice, indiferent de costurile necesare pentru implementarea opțiunii, sigu-
ranța cetățenilor este net prioritară oricăror surse pecuniare.

Așadar, chiar dacă instituirea unui sistem de supraveghere intră în câmpul de aplicare a pre-
vederilor art. 3 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume colec-
tarea a orice informație referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, acest lucru este 
strict necesar. Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, 
prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale 
fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De asemenea, un prim argument care califică această opțiune drept cea mai potrivită și opor-
tună este că aceste camere de supraveghere contribuie la prevenirea săvârșirii infracțiunilor și con-
travențiilor în spațiile publice, dat fiind faptul cunoașterii de către cetățeni despre existența camerelor 
de supraveghere video care monitorizează ordinea și securitatea publică, fapt care va fi adus la 
cunoștința societății în cadrul unor campanii de informare în masă.

Finalmente, indiferent de mijloacele financiare impunătoare care urmează a fi alocate de către 
Guvern pentru achiziționarea, instalarea și mentenanța sistemului,  siguranța cetățeanului este o 
prioritate în orice stat de drept. Implementarea prezentei opțiuni cu precădere poate facilita atinge-
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rea obiectivului de reducere cu 50% a infracțiunilor săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău în 
decurs de un an.

Suplimentar, opțiunea de înlocuire a sistemului de iluminat stradal este o soluție oportună, 
care presupune schimbarea corpurilor de iluminat stradal existente cu corpuri de iluminat LED și 
efectuarea unei analize complexe privind locurile cu un grad scăzut de luminozitate și realizarea 
acțiunilor pentru îmbunătățirea situației.

Drept urmare, acțiunile cuprinse în documentele relevante de politici corespund necesităților 
curente de modernizare a MAI, inclusiv a sistemului de ordine și securitate publică, din perspectiva va-
lorificării experienței și a resurselor naționale, precum și din perspectiva bunelor practici internaționale.

În concluzie, succesul realizării obiectivelor propuse constă inclusiv în integrarea tehnologii-
lor informaționale moderne în activitatea organelor responsabile de asigurarea ordinii și securității 
publice în Republica Moldova. Prin urmare, este sarcina beneficiarului direct și final al prezentului 
studiu de politici publice de a realiza aceste deziderate și de a implementa politicile necesare pentru 
îmbunătățirea situației în regiunea municipiului Chișinău, dar doar la etapa incipientă, căci ulterior se 
va purcede și la dezvoltarea altor localități.

ANEXE
 Anexa 1 

Planul de acțiuni privind instituirea sistemului de supraveghere video 
a spațiilor publice din mun. Chișinău

Nr. Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 
monitorizare

Instituții 
responsabile

Costuri de 
implementare

1.

Eficientizarea 
cadrului normativ 
pe domeniul 
utilizării 
sistemelor 
specializate de 
monitorizare 
video a ordinii și 
securității 
publice

1.1. Elaborarea și 
ajustarea cadrului normativ 
pe domeniul utilizării 
sistemelor specializate de 
monitorizare a ordinii și 
securității publice

Cadru normativ 
modificat și 

aprobat

Ministerul Afacerilor 
Interne

Ministerul 
Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale
ANRCETI

STISC

 Nu necesită 
costuri de 

implementare 

1.2. Elaborarea 
Conceptului și 
Regulamentului de 
funcționare al Sistemului 
integrat de supraveghere a 
ordinii și securității publice

Concept și 
Regulament 
elaborate și 

aprobate

Ministerul Afacerilor 
Interne Ministerul 
Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale
ANRCETI

STISC

Nu necesită costuri 
de

implementare

2.

Achiziționarea, 
dezvoltarea și 
operaționalizarea 
sistemelor 
specializate de 
supraveghere 
video a ordinii și 
securității 
publice

2.1. Implementarea și 
configurarea Platformei 
Safe City

Platformă 
implementată și 

configurată
Ministerul Afacerilor 

Interne
Ministerul 

Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale

ANRCETI
STISC

Administrația Publică 
Locală

4 000 000 lei

2.2. Achiziționarea și 
instalarea a 388 de 
camere de supraveghere 
video a spațiilor publice 
din mun. Chișinău

Camere de 
supraveghere 

video 
achiziționate și 

instalate

19 600 000 lei 
pentru achiziționare, 
iar pentru instalare 
– în limita bugetului 

alocat pentru 
mentenanță

2.3. Crearea Centrului Unic 
de Monitorizare și Control 
al Siguranței Publice, 
care se va afla în cadrul 
Centrului de Monitorizare și 
Supraveghere a Circulației 
Rutiere

Centru Unic de 
Monitorizare 
și Control al 

Siguranței Publice 
creat

7 000 000 lei
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 Anexa 2 
Planul de acțiuni privind instalarea echipamentelor de iluminat stradal și 

al spațiilor publice adiacente din mun. Chișinău

Nr. Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 
monitorizare Instituții responsabile Costuri de 

implementare

1.
Identificarea nece-
sarului de iluminat 
stradal în mun. 
Chișinău

1.1. Efectuarea 
unei analize 
prealabile repetate 
privind stabilirea ni-
velului de iluminare 
stradală în mun. 
Chișinău și tipurile 
corpurilor de ilumi-
nat instalate

Analiză efectuată Administrația publică 
locală

Nu necesită costuri 
de 

implementare 

1.2. Efectuarea 
unei analize com-
plexe privind iden-
tificarea străzilor cu 
un nivel sporit de 
criminalitate

Analiză efectuată

Administrația publică 
locală

Ministerul Afacerilor 
Interne

Nu necesită costuri 
de

implementare

2.

Modernizarea și 
extinderea siste-
mului de iluminat 
stradal din mun. 
Chișinău

2.1. Achiziționarea 
a 388 de corpuri de 
iluminat LED

Corpuri LED achiziți-
onate

Administrația publică 
locală

2 000 000 lei

2.2. Retragerea 
corpurilor de 
iluminat stradal 
obișnuite din 
mun. Chișinău

Corpuri de iluminat 
retrase

Nu necesită costuri 
de 

implementare

2.3. Instalarea 
corpurilor de ilumi-
nat LED în mun. 
Chișinău

Corpuri de iluminat 
LED instalate

În limita bugetului 
aprobat 

pentru mentenanță

DESPRE AUTOR

Informații personale:
Ion GULEI 

Născut la 17 august 1995 în mun. Chișinău, Republica Moldova.

Educație și formare:
2020–2021: masterat, program Științe penale și criminalistică, Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, România.

2018–2019: masterat, program Drept penal, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

2014–2018: licență, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova.

2002–2014: Liceul Teoretic „George Meniuc”, mun. Chișinău, Republica Moldova.
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EXPERIENȚĂ RELEVANTĂ:

2018–prezent: angajat la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
2021 – câștigătorul bursei de cercetare în cadrul programului de instruire „Politici publice pen-

tru dezvoltare”, realizat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Re-
forme Europene.

2020 – câștigătorul concursului de eseuri organizat de către Ministerul Justiției cu genericul 
„Violența împotriva femeilor în culoare și în eseu”.

2019 – finalizarea cursului de instruire „Anticorupție și buna-guvernare”, organizat de către 
Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Mol-
dova și Centrul Național Anticorupție.

2018 – câștigătorul Concursului Național al Tinerilor Juriști, organizat de către Compania de 
Consultanță Juridică „Brodsky Uskow Looper Reed & Partners” în parteneriat cu American Chamber 
of Commerce in Moldova.

2017 – câștigătorul Concursului de Procese Simulate, organizat de către Organizația „ELSA 
Republica Moldova”.

2016 – câștigătorul victorinei „Activitatea de urmărire penală”, organizată în cadrul Academiei 
„Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

2015 – câștigătorul victorinei de drept civil „Contractele”, organizată în cadrul Academiei 
„Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

2014 – finalizarea cursurilor de limbă engleză (nivel avansat) în cadrul Școlii de Limbi Străine 
Linguata.
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