
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului  

public-privat privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere  

a siguranței publice și rutiere în Republica Moldova, a cerințelor  

generale privind selectarea partenerului privat, precum și la  

modificarea unei hotărîri de Guvern 

---------------------------------------------- 

   

În temeiul art. 11 lit. b) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul 

public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, 

art.605), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă obiectivele, condițiile parteneriatului public-privat privind 

crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în 

Republica Moldova și cerințele generale privind selectarea partenerului privat (se 

anexează). 

 

2. Ministerul Afacerilor Interne: 

1) va asigura organizarea și desfășurarea concursului public de selectare a 

partenerului privat, într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr.476/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile 

standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat; 

2) va încheia contractul de parteneriat public-privat cu partenerul privat 

selectat; 

3) va monitoriza executarea obligațiilor contractuale de către partenerul 

privat.  

 

3. La poziția 9 coloana 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.419/2012 

cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi 

serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.126-129, art. 457) va avea 

următorul cuprins:  
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„Crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și 

rutiere în Republica Moldova”. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr.  din 

  

Obiectivele, condițiile parteneriatului public-privat privind crearea 

Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere  

în Republica Moldova și cerințele generale privind selectarea  

partenerului privat 

  

1. Parteneriatul public-privat privind crearea Sistemului Automatizat de 

Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova are ca 

obiective specifice:  

1) sporirea securității traficului rutier prin monitorizarea în regim de timp 

real și gestiune inteligentă a fluxului de transport; 

2) sporirea eficienței traficului rutier prin reducerea timpului de staționare a 

unităților de transport, optimizarea ciclurilor în intersecții; 

3) dezvoltarea și îmbunătățirea eficienței operaționale a poliției prin 

implementarea soluțiilor moderne IT; 

4) îmbunătățirea capacităților de reacție, intervenție, decizie și răspuns 

prompt și eficient la informațiile parvenite în regim de timp real, în baza 

informațiilor furnizate de sistem; 

5) reducerea numărului accidentelor rutiere și a caracterului grav al acestora, 

prin îmbunătățirea disciplinei participanților la trafic;  

6) respectarea regulamentului circulației rutiere; 

7) automatizarea proceselor de detectare a încălcărilor;  

8) crearea resurselor informaționale unice, centralizate pe domeniu; 

9) asigurarea ordinii și securității publice prin monitorizarea în regim de 

timp real cu sisteme video de supraveghere inteligente capabile să identifice și să 

emită alerte în eventuale situații de intervenție; 

10) dezvoltarea capacităților de activitate preventivă în asigurarea ordinii și 

securității publice, prin furnizarea de informații și mecanisme inteligente de 

analiză și prognozare. 

 

2. Scopul parteneriatului public-privat este asigurarea respectării de către 

participanții la traficul rutier a legislației și reglementărilor în vigoare, eliminarea 

oportunităților de corupție, reducerea numărului și impactului accidentelor rutiere 

și asigurarea siguranței participanților la trafic. 

 

3. Modalitatea de realizare a parteneriatului public-privat este Proiectare - 

Construcție - Operare tehnică –Transfer, determinată conform alin (2) art.19 al 

Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat. 

Operarea tehnică înglobează asigurarea mentenanței Sistemului Automatizat de 

Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere, fără prelucrarea datelor cu caracter 

personal sau operarea informațiilor din sistem. 
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4. Obiect al parteneriatului public-privat sînt serviciile de interes public în 

vederea proiectării, furnizării,  implementării și operării tehnice a Sistemului 

Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica 

Moldova. 

 

5. Pentru atingerea obiectivelor şi scopului parteneriatului, pe durata 

implementării acestuia, partenerul public va transmite cu titlul gratuit în gestiunea 

partenerului privat sistemul de supraveghere video existent care va fi integrat în 

crearea Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere 

în Republica Moldova. 

 

6. Termenul contractului de parteneriat public-privat nu va depăși 25 ani de 

la data semnării.  

 

7. Investițiile efectuate pentru crearea Sistemului Automatizat de 

Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova sînt asigurate 

de partenerul privat, care la încetarea contractului de parteneriat public-privat, se 

transmit în proprietatea partenerului public, libere de orice sarcini și grevări. 

 

8. Recuperarea investiției partenerului privat se va efectua din contul 

acumulărilor  obținute în rezultatul amenzilor aplicate urmare încălcărilor 

înregistrate de Sistemul Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și 

Rutiere, care se vor contabiliza separat de încasările acumulate din amenzile 

aplicate în mod tradițional de Inspectoratul General al Poliției. 

 

9. Partenerului privat îi revine 50% din suma totală a acumulărilor obținute 

în rezultatul amenzilor aplicate urmare încălcărilor înregistrate de Sistemul 

Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere. 

 

10. Partenerii de proiect, în perioada derulării parteneriatului, vor asigura 

implementarea şi respectarea cerințelor de securitate informațională, precum și  a 

prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

 

11. În calitate de participanți la concurs pot fi persoanele fizice și juridice 

de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova și/sau ale unui stat cu care 

Republica Moldova are semnate Acorduri de colaborare comercială economică 

și/sau privind promovarea și protejarea investițiilor. Participanții pot acționa 

nemijlocit sau prin  reprezentanți, mandatați în ordinea stabilită.  

 

12. Participanții la concurs sînt în drept să se asocieze în scopul depunerii 

unei oferte comune, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere juridic 

asocierea. Angajamentul privind asocierea va fi prezentat în formă scrisă la 

momentul depunerii ofertei. În cazul în care oferta comună este declarată 
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cîștigătoare asocierea urmează a  fi  legalizată, în modul stabilit, pînă la semnarea 

contractului.  

 

13. Cîștigătorul concursului, pînă la semnarea contractului de parteneriat 

public-privat, va înființa, în modul stabilit de legislație, o societate comercială 

pentru implementarea parteneriatului public-privat. 

 

14. Criteriile de bază la selectarea partenerului privat:  

1) deținerea experienței de cel puțin 5 ani în furnizarea, implementarea și 

întreținerea sistemelor informatice integrate pentru supravegherea video digitală, 

monitorizarea traficului și analiza video inteligentă;  

2) deținerea experienței de cel puțin 5 ani în managementul proiectelor, 

asigurarea calității și pregătirea personalului în domeniul sistemelor informatice 

pentru supravegherea video digitală, monitorizarea traficului și analiza video 

inteligentă ; 

3) deținerea experienței de cel puțin 5 ani în crearea Centrelor de 

monitorizare și Centrelor de procesare date specializate;  

4) deținerea Certificatului de conformitate al Sistemului de management al 

calității ISO 9001:2015 sau echivalent și a Certificatului de conformitate al 

Sistemului de management al securității informației ISO 27001:2017 sau 

echivalent,  eliberate de un organism de certificare acreditat; 

5) deținerea autorizațiilor de la producător pentru componentele soluției 

ofertate, inclusiv pentru mijloacele de foto-video fixare și înregistrare, instrumente 

software de monitorizare și analiză inteligentă; 

6) deținerea certificărilor profesionale sau certificărilor de producător de 

către echipa de proiect cel puțin pentru următoarele domenii: tehnologii 

informaționale, Telecomunicații, Proiectare, planificare, implementare și 

întreținere rețele și arhitectură TI; Sisteme de operare și sisteme de gestiune a 

bazelor de date; Sisteme de supraveghere video și sisteme de analiză inteligentă; 

Centre de comandă și control; Centre situaționale; Centre de monitorizare; 

7) corespunderea soluției tehnice propuse condițiilor stabilite în Caietul de 

sarcini; 

8) nu are antecedente penale nestinse pentru încălcarea legislației în statul 

în care își desfășoară ori a desfășurat activitate. 

 

           15. Lucrările investiționale vor fi lansate de partenerul privat nu mai tîrziu 

de 6 (șase) luni de la semnarea contractului de parteneriat public – privat și vor fi 

finalizate în termen de cel mult 6 ani. 

 

16. Partenerul privat se obligă să achite, pe toată durata contractului de 

parteneriat public-privat impozitele și taxele conform legislației în vigoare a 

Republicii Moldova. 
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17. Contractul de parteneriat public-privat va conține clauze privind:  

1) drepturile și obligațiile partenerului privat și ale partenerului public, după 

caz,  şi a altor părți implicate. 

2)   dreptul partenerului privat de a folosi activele sistemului de 

supraveghere video existent doar în scopurile indicate în contractul de parteneriat 

public-privat și obligativitatea integrării lui în Sistemul Automatizat de 

Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere; 

3)   asigurarea executării lucrărilor de construcție și reconstrucție de către 

partenerul privat în corespundere cu documentația de proiect şi prevederile Legii 

nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții, şi cu alte acte 

normative în domeniul construcțiilor; 

4) termenele de executare de către  partenerul privat a lucrărilor de 

proiectare și implementare a sistemului și operarea tehnică a acestuia; 

5) modul de repartizare a încasărilor rezultate din amenzile aplicate prin 

intermediul Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și 

Rutiere implementat de partenerul privat.  

6) periodicitatea achitărilor către partenerul privat;   

7) asumarea de către partenerul privat  a  riscurilor ce țin de implementarea 

și operarea tehnică a Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice 

și Rutiere,  conform normelor tehnice, prin constituirea unei garanții de bună 

execuție a contractului;  

8) partajarea riscurilor și măsurile de atenuare a lor; 

9) sancțiunile aplicabile părților contractante pentru neexecutarea conformă 

a obligațiilor contractuale; 

10) încetarea și rezilierea contractului cu specificarea temeiurilor de încetare 

sau reziliere a contractului şi efectele încetării sau rezilierii contractului; 

11) transferul, cu titlu gratuit, la încetarea contractului de parteneriat public-

privat a  obiectului parteneriatului cu toate activele și bunurile accesorii, inclusiv 

cele rezultate în perioada de derulare a contractului, în bună stare, funcționale şi 

libere de orice sarcini sau obligații.  

 

18. Partenerul public, independent sau în comun cu alte autorități publice 

interesate,  asigură monitorizarea și controlul executării obligațiilor contractuale 

asumate de partenerul privat prin contract. 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii  de Guvern cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor 

parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului Automatizat de Supraveghere 

a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova, cerințelor generale privind 

selectarea partenerului privat, precum și modificarea unei hotărâri de Guvern 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Proiectul este elaborat de Ministerul Afacerilor Interne  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  

Proiectul actului normativ a fost elaborat conform prevederilor Legii nr. 179-XVI 

din 10 iunie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat în scopul implementări 

proiectului de parteneriat public-privat aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.419/2012, Anexa nr.2, privind Implementarea Sistemului Național Automatizat de 

Supraveghere a Circulației Rutiere implicit în cadrul Creării Sistemului Automatizat 

de Supraveghere a Siguranței Publice şi Rutiere în Republica Moldova” (SASSPR), 

prin modalitatea Project-Build-Operate-Transfer (PBOT), prin care proiectarea și 

construcția obiectului parteneriatului public-privat, vor fi transferate către partenerul 

public după finalizarea parteneriatului, iar pe perioada de derulare a parteneriatului 

partenerul privat și/sau societatea comercială fondate exclusiv de acesta în scopul 

implementării proiectului de parteneriat public-privat, vor prelua operarea tehnică 

SASSPR cu toate drepturile și obligațiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 965 

din 17 noiembrie 2014. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul dat nu are ca scop armonizarea legislației naționale la legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea obiectivelor, condițiilor 

parteneriatului public-privat și a cerințelor generale privind selectarea partenerului 

privat în cadrul parteneriatului privind implementarea Sistemului Automatizat de 

Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova și cerințelor 

generale privind selectarea partenerului privat.  

Implementarea proiectului PPP prezumă transmiterea către un investitor privat a 

drepturilor și obligațiilor aferente implementării și operării tehnice a Sistemului 

Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova, 

care va efectua investiții din surse proprii în termen de cel mult 6 ani din data 

semnării contractului PPP.     

Fezabilitatea parteneriatului este relevată prin Studiul de fezabilitate, care 

pornind de la volumul total al investițiilor de circa 21 milioane EUR, care urmează a 

fi atrase pentru implementarea parteneriatului, indică ca perioada optimă de 

recuperabilitate a investiției - 25 ani. 

Modalitatea de realizare a parteneriatului public-privat prin atragerea capitalului 

privat, asigurând recuperabilitatea investițiilor este determinat modelul Construcție-

Operare tehnică-Transfer, conform dispozițiilor prevăzute la (2) art.19 al Legii 

nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, care statuează, 

că partenerul privat își asumă finanțarea, proiectarea, furnizarea, construcția, 
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exploatarea şi întreținerea tehnică a unui bun public, iar la finalizarea contractului, 

bunul public este transferat cu titlu gratuit partenerului public în bună stare şi liber de 

orice sarcină sau obligație. 

Crearea SASSPR presupune instalarea camerelor de monitorizare și 

supraveghere video în locurile de interes public, crearea sistemului de înregistrare 

automată a încălcărilor regulilor de circulație rutieră de drumurile Republicii 

Moldova, ceea ce va permite evaluarea în timp real a tabloului situațional în oraș și 

pe traseele naționale. Astfel va fi asigurat volumul suficient de informații pentru a 

răspunde și interveni prompt la incidente și problemele societății, spre exemplu, dar 

care nu se limitează la: ambuteiaje și incidente în trafic; situații excepționale; 

infracțiuni stradale și acte de terorism, etc. 

Numărul, funcționalitatea și cantitatea exactă a unităților de monitorizare, 

complexelor de înregistrare foto și video automatizate staționare și/sau mobile, 

precum și necesitățile de amenajare a teritoriului urban urmează a fi determină la 

etapă de proiectare. Pe durata implementării proiectului sistemele de supraveghere 

video existente vor transmise cu titlul în gestiunea partenerului privat, care după 

efectuarea unei analize cu privire la posibilitatea, necesitatea și oportunitatea utilizării 

componentelor sistemului existent, luîndu-se în considerare uzura tehnologică, se va 

stabili condițiile de integrare a acestora în sistemul nou.  

 Proiectul de hotărâre stabilește că recuperarea investiției partenerului privat se 

va efectua din contul acumulărilor  obținute în rezultatul amenzilor aplicate urmare 

încălcărilor înregistrate de Sistemul Automatizat de Supraveghere a Siguranței 

Publice și Rutiere, care se vor contabiliza separat de încasările acumulate din 

amenzile aplicate în mod tradițional de Inspectoratul General al Poliției, precum și 

echivalentul ce-i revine partenerului privat din suma totală a acumulărilor.   

Criteriile de bază de selectare partenerului privat și principalele clauze ale 

contractului PPP sunt stabilite în proiect și acestea urmează a fi detaliate la etapa de 

elaborare a documentației standard în procesul de pregătire a concursului public. 

Inițierea proiectului PPP a fost susținută de Consiliul Național pentru 

parteneriatul public-privat în cadrul ședinței din 25 aprilie 2016 (proces-verbal nr.3).  

5. Fundamentarea economica-financiară  

Implementarea prezentului proiect de act normativ nu implică cheltuieli 

financiare bugetare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea 

acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Proiectul este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a 

ministerului www.mei.gov.md la compartimentul Transparența /Anunțuri de proiecte 

și consultări publice 

8. Constatările altor expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în 

contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător nr. 235-XVI din 20 iulie 2006, astfel decăzând necesitatea de a elabora 

analiza impactului de reglementare asupra proiectului dat, precum și necesitatea 



examinării acestuia în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea 

activității de întreprinzător. 
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