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O R D I N 

 

„  07  ”  aprilie 2016                  mun. Chişinău                                               nr. 4 

                   
Pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind modul de conectare prin sistem 

de subregistratură a sistemelor locale de 

monitorizare video a traficului rutier la 

Sistemul automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului” 

 

În temeiul pct.14 subpct.2), pct.18 subpct.7) din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.754 din 12 

septembrie 2014, precum și al pct.8, pct.61 din Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere 

„Controlul traficului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.965 din 17 noiembrie 

2014, în scopul stabilirii cadrului normativ pentru înregistrarea prin sistem de 

subregistratură la Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere 

„Controlul traficului” a sistemelor de monitorizare video a traficului rutier 

implementate de autorităţile administraţiei publice locale,  

O R D O N: 

1. Se aprobă Instrucțiunile privind modul de conectare prin sistem de 

subregistratură a sistemelor locale de monitorizare video a traficului rutier la 

Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (se 

anexează).  

2. Conducătorii subdiviziunilor responsabile din cadrul Serviciului 

tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne vor asigura respectarea 

prevederilor prezentului ordin. 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie șefului-adjunct al 

Serviciului tehnologii informaționale (dl C.Țurcanu). 

  

 

 

Director al Serviciului tehnologii  

informaționale al MAI               Dan CHIRIȚA 

      /semnat/ 



 
APROBATE 

prin ordinul Serviciului tehnologii 

informaționale al Ministerului 

afacerilor interne 

nr. 4 din 07 aprilie 2016 

 

I N S T R U C Ţ I U N I 

privind modul de conectare prin sistem de subregistratură a sistemelor locale 

de monitorizare video a traficului rutier la Sistemul automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”  

 

Capitolul 1. Dispoziţii Generale 

1. Prezentele Instrucţiuni reglementează modul de conectare prin sistem de 

subregistratură a sistemelor de monitorizare video a traficului rutier implementate 

de autorităţile administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) la Sistemul 

automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (în 

continuare – SASCR „Controlul traficului”), deţinut de Serviciului tehnologii 

informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – STI al MAI).  

 

2. În sensul prezentelor Instrucţiuni se definesc următoarele noţiuni: 

Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului” (SASCR „Controlul traficului”) - resursa informaţională de stat care 

reprezintă totalitatea informaţiei sistematizate cu privire la cazurile de încălcare a 

normelor de siguranţă a traficului rutier, înregistrate cu mijloace tehnice speciale 

software şi hardware, înzestrate cu funcţii foto-video de fixare, şi cu mijloace 

tehnice omologate şi verificate metrologic, care asigură supravegherea în regim 

automatizat a circulaţiei rutiere pe drumurile publice; 

Deţinător şi registrator al SASCR „Controlul traficului” - este Serviciul 

tehnologii informaţionale, care, în procesul de îndeplinire a funcţiilor, asigură 

formarea resursei informaţionale caracteristică domeniului monitorizării şi 

asigurării securităţii circulaţiei rutiere, fiindu-i transmise atribuţiile în temeiul unui 

acord încheiat între posesorul şi registratorul Sistemului. 

Subregistratori ai SASCR „Controlul traficului” - autorităţile administraţiei 

publice locale, cărora registratorul Sistemului le deleagă funcţiile în domeniul 

monitorizării şi asigurării securităţii circulaţiei rutiere, cu automatizarea unor 

funcţii realizate de acestea prin implementarea tehnologiei performante la posturile 

şi unităţile de supraveghere amplasate în zonele supuse monitorizării. Înregistrarea 

prin sistem de subregistratură se exercită în bază contractuală, în temeiul acordului 

exprimat în scris al posesorului Sistemului. 

Accesul la SASCR „Controlul traficului” - pentru participanţi (cu excepţia 

persoanelor autorizate din cadrul Direcţiei generale monitorizare şi control trafic al 

Serviciului tehnologii informaţionale şi din cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei) se acordă de către Serviciul tehnologii informaţionale exclusiv cu drept de 



introducere a datelor (fără drepturi de vizualizare, accesare, modificare, extragere 

etc., a datelor introduse) în baza demersului oficial, cu specificarea numărului 

necesar de locuri automatizate de muncă şi a datelor personale ale participanţilor la 

Sistem. 

3. Scopul prezentelor Instrucţiuni este stabilirea procedurilor necesare 

privind asigurarea securității informaţiei stocate în sistem, respectarea condiţiilor 

de securitate şi a regulilor de exploatare a sistemului.  

 

Capitolul 2. Cerințe tehnico-juridice 

 

4. Pentru conectarea prin sistem de subregistratură la SASCR „Controlul 

traficului”, AAPL vor face dovada respectării următoarelor condiții tehnico-

juridice: 

a) capacitatea de gestionare a sistemelor de monitorizare a traficului 

implementate la nivel local; 

b) deținerea actelor permisive privind amplasarea și construcția 

suportului pentru montarea sistemelor video de monitorizare a traficului, în cazul 

unităților fixe de supraveghere; 

c) deținerea actelor permisive prevăzute de legislația din domeniul 

metrologiei pentru sistemele utilizate de măsurare a vitezei de mișcare a 

mijloacelor de transport; 

d) asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei în cadrul infrastructurii 

sistemelor de monitorizare a traficului implementate la nivel local;  

e) capacitatea de realizare a schimbului informațional cu SASCR 

„Controlul traficului” prin intermediul aplicației WEB-servicii; 

f) acceptarea auditului tehnic inițial şi periodic în cadrul sistemelor video 

de monitorizare a traficului, precum și asumarea costurilor acestora;  

g) asumarea cheltuielilor pentru imprimarea și remiterea corespondenței 

legate de gestionarea contravențiilor constatate cu utilizarea sistemelor video de 

monitorizare a traficului. 

5. Dovadă a capacității de gestionare a sistemelor de monitorizare a 

traficului implementate la nivel local servesc: 

a) Contractul privind prestarea serviciilor de implementare a Sistemului de 

monitorizare video a traficului rutier la nivel local, încheiat între administrația 

publică locală și un agent economic, autorizat în modul stabilit pentru prestarea 

unor astfel de servicii și care deține avizul tehnic sau contractul de reprezentare cu 

producătorul de echipament/reprezentantul acestuia în Republica Moldova privind 

dreptul de exploatare și deservire a sistemului; 

b) Contractul privind prestarea serviciilor de mentenanță a Sistemului de 

monitorizare video a traficului rutier la nivel local, încheiat între administrația 

publică locală și un agent economic, autorizat în modul stabilit pentru prestarea 

unor astfel de servicii și care deține avizul tehnic sau contractul de reprezentare cu 

producătorul de echipament/reprezentantul acestuia în Republica Moldova privind 

dreptul de exploatare și deservire a sistemului; 



 6. Actele permisive privind amplasarea și construcția suportului pentru 

montarea sistemelor video de monitorizare a traficului, în cazul unității fixe de 

supraveghere, includ: 

a) schemele de amplasare a suportului (pilon, consolă etc.), coordonate în 

modul stabilit cu administratorul drumului public și organul de poliție; 

b) autorizația de construcție a suportului pentru montarea sistemelor video 

de monitorizare a traficului, pentru fiecare post de supraveghere, eliberate în modul 

stabilit de administratorul drumului public. 

7. Actele permisive prevăzute de legislația din domeniul metrologiei pentru 

sistemele utilizate de măsurare a vitezei de mișcare a mijloacelor de transport 

includ:  

a) Norma de metrologie legală, aprobată de autoritatea centrală de 

metrologie; 

b) Procedura de măsurare legală, aprobată de autoritatea centrală de 

metrologie; 

c) certificatul de aprobare de model, eliberat de Institutul Național de 

Metrologie; 

d) buletinul de verificare metrologică şi/sau marcajele metrologice pentru 

fiecare dispozitiv de măsurare din cadrul sistemului de măsurare a vitezei de 

mișcare a mijloacelor de transport, eliberat de centrul teritorial de metrologie sau 

serviciul de metrologie al persoanei juridice desemnate de autoritatea centrală de 

metrologie; 

e) certificatul de acreditare pentru mijloacele tehnice de sincronizare a 

timpului cu Timpul Mondial Coordonat (UTC), în cazul sistemelor de măsurare a 

vitezei medii de mișcare a mijloacelor de transport. 

8. Respectarea cerințelor de bază privind asigurarea protecţiei şi 

securităţii informaţiei în cadrul infrastructurii sistemelor de monitorizare a 

traficului implementate la nivel local este asigurată prin: 

a) plasarea resurselor informaționale ce asigură funcționarea sistemelor 

video de monitorizare a traficului, implementate la nivel local, în Centrul de date 

pe resursele ÎS „Centrul de telecomunicații speciale” (în continuare ÎS „CTS”), în 

baza Contractului privind prestarea serviciilor de Medii Virtualizate Securizate 

(VPS), care va avea drept scop găzduirea aplicațiilor sistemelor informaţionale, 

încheiat între AAPL, Î.S. „CTS” și STI al MAI; 

b) asigurarea schimbului de date prin intermediul Sistemului de 

telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, în baza Contractului de 

prestare a serviciilor de transport date securizat dintre posturile de supraveghere 

gestionate de autoritatea administraţiei publice locale – echipamentele hardware / 

software amplasate la ÎS „CTS”  - echipamentele SASCR „Controlul traficului” al 

STI al MAI (AAPL-CTS-STI) prin intermediul Sistemului de telecomunicaţii al 

autorităţilor administraţiei publice (STAAP); 

c) asigurarea implementării politicilor de securitate la unitățile de 

supraveghere amplasate pe suport mobil (autovehicul), în baza contractului de 

prestare servicii încheiat cu ÎS „CTS” în acest sens;  



d) coordonarea cu STI al MAI și ÎS „CTS” a documentelor tehnice și 

topologice privind descrierea elementelor de infrastructură ale sistemului de 

monitorizare video a traficului implementat la nivel local; 

e) asigurarea condițiilor organizatorice și tehnice specifice de protecție a 

comunicațiilor pentru echipamentul telecomunicațional la fiecare post de 

supraveghere fix sau mobil; 

f) respectarea normelor de protecţie şi securitate a informaţiei, stabilite la 

capitolul IV, în cadrul infrastructurii sistemului de monitorizare video a traficului 

implementat la nivel local. 

9. Condițiile organizatorice și tehnice specifice pentru echipamentul 

telecomunicațional destinat postului de supraveghere amplasat pe suport fix (pilon, 

consolă etc.)  includ: 

1) Dulap metalic de tip închis, cu următoarele caracteristici: 

a) dimensiuni minime: 6U – 19’’cu adîncime nu mai mică decît 35 cm; 

b) instalarea dulapului la înălțimea cuprinsă între 3m – 4m; 

c) categoria dulapului – Anti-Vandal-outdoor; 

d) asigurarea cu energie electrică garantată; 

e) asigurarea cu SMART UPS – min 500W, monitorizare în baza 

protocolului SNMP; 

f) asigurarea și centrarea cablurilor în patch-panel de tip 8p8c; 

g) asigurarea cu controlor pentru senzori de temperatura, umiditate şi „Door 

open sensor” cu posibilitate de monitorizare în baza protocolului SNMP; 

h) asigurarea cu mecanismele necesare pentru aplicarea sigiliilor externe; 

2) Asigurarea cu pază fizică cu un timp maxim de intervenție de 10 minute. 

10. Condițiile organizatorice și tehnice specifice pentru echipamentul 

telecomunicațional destinat unității de supraveghere amplasate pe suport mobil 

(autovehicul) includ: 

1) Dulap metalic de tip închis, cu următoarele caracteristici: 

a) dotarea cu mecanismele necesare pentru aplicarea sigiliilor externe; 

b) asigurarea cu energie electrică garantată; 

c) permite instalarea in interiorul său a cel puțin următoarelor componente: 

- unitatea de procesare și componentele acesteia; 

- echipament de telecomunicații furnizat de ÎS „CTS”; 

d) nu include conectoare/interfețe externe decât cele prevăzute expres pentru 

funcționarea sistemului in proiectul tehnic aprobat; 

e) menținerea temperaturii de operare în interiorul dulapului în limitele -20° 

... +50°C; 

2) Unitatea de procesare trebuie sa fie compatibila cu sistemul de operare 

Windows 8/10 sau RedHat Linux; 

3) Asigurarea cu licențele soft și/sau hard pentru unitatea de procesare; 

4) Deținerea pachetelor de instalare pentru sistemul de monitorizare a 

traficului rutier. 

11. Capacitatea de realizare a schimbului informațional între sistemele video 

de monitorizare a traficului implementate la nivel local cu SASCR „Controlul 

traficului” prin intermediul aplicației WEB-servicii se asigură în baza Contractului 



cu prestatorul de servicii, selectat de STI al MAI în baza procedurii privind 

achizițiile publice, cu privire la mentenanța sistemelor informaționale din cadrul 

SASCR „Controlul traficului”, în partea ce ține de mentenanța aplicației de schimb 

informațional WEB-servicii. 

12. Acceptarea auditului tehnic inițial şi periodic în cadrul sistemelor video 

de monitorizare a traficului se realizează în bază de contract încheiat între AAPL, 

ÎS „CTS” și STI al MAI și include două componente: 

a) componenta fizică – verificarea corespunderii conexiunilor și 

echipamentelor conform documentației tehnice și topologice aprobate de STI al 

MAI și ÎS „CTS”, precum și verificarea integrității sigiliilor aplicate după 

efectuarea auditului la postul și unitatea de supraveghere amplasată în zona supusă 

controlului, pentru fiecare post de supraveghere; 

b)  componenta logică –  configurarea accesului restricționat, monitorizarea 

accesului, jurnalizarea accesului, analiza jurnalelor accesărilor, monitorizarea 

politicilor de acces, analiza, monitorizarea și limitarea traficului informațional de 

intrare și ieșire.   

13. Auditul tehnic inițial are drept scop verificarea corespunderii postului și 

unității de supraveghere a traficului rutier implementat la nivel local, cerințelor 

documentației tehnice și topologice precum și condițiilor tehnice specifice aprobate 

de STI al MAI și ÎS „CTS”. Ca urmare a auditului efectuat se întocmește un 

proces-verbal privind corespunderea sau necorespunderea postului și unității de 

supraveghere cerințelor înaintate, care este semnat de reprezentanții AAPL, STI al 

MAI și ÎS „CTS”. 

14. Auditul tehnic periodic se efectuează o dată în trimestru, iar în cazul 

semnalării unor incidente de securitate și în mod neplanificat, și are drept scop 

verificarea corespunderii postului și unității de supraveghere cerințelor 

documentației tehnice și topologice aprobate de STI al MAI și ÎS „CTS” și 

cerințelor de securitate informațională. 

15. ÎS „CTS” va asigura sigilarea dulapului cu echipament 

telecomunicațional după efectuarea oricărui tip de audit și/sau oricare intervenție la 

acest dulap, și va asigura evidența sigiliilor aplicate. 

16. Accesul la dulapul cu echipament telecomunicațional este permis doar cu 

autorizarea ÎS „CTS”. 

17. Asumarea cheltuielilor pentru imprimarea și remiterea corespondenței 

legate de gestionarea contravențiilor constatate cu utilizarea sistemelor video de 

monitorizare a traficului se realizează în baza Contractului încheiat între autoritatea 

administrației publice locale și STI al MAI cu privire la prestarea serviciilor de 

tipografie și remitere poștală a citațiilor în cadrul procedurii de documentare a 

contravențiilor, înregistrate de sistemele de monitorizare a traficului implementate 

la nivel local (în baza costurilor stabilite în cadrul procedurii privind achizițiile 

publice a plicurilor, hîrtiei, serviciilor poștale, serviciilor privind întreținerea, 

reparația și alimentarea echipamentului de tipografie).  

 

 

 



Capitolul 3. Procedura de conectare 

 

 18. Procedura de conectare este inițiată de AAPL prin depunerea la STI al 

MAI, a următoarelor acte: 

a) demersului cu privire la înregistrarea prin sistem de subregistratură la 

SASCR „Controlul traficului” a sistemelor de monitorizare video a traficului rutier 

implementate la nivel local, cu anexarea copiilor autentificate ale documentelor ce 

fac dovada respectării condițiilor stipulate la pct.4, literele a), b), c), precum și 

documentația tehnică prevăzută la pct.8 lit.c), d) și e).  

b) declarației cu privire la asumarea angajamentelor prevăzute la pct.4, 

literele d), e), f) și g). 

 19. STI al MAI, de comun acord cu ÎS „CTS”, în termen de 15 zile din data 

depunerii demersului, efectuează coordonarea din oficiu sau, prin examinarea la 

fața locului, după caz, a documentației tehnice și topologice privind descrierea 

elementelor de infrastructură ale sistemului de monitorizare video a traficului 

implementat la nivel local. 

 20. În cazul avizului pozitiv a documentației tehnice și topologice privind 

descrierea elementelor de infrastructură ale sistemului de monitorizare video a 

traficului implementat la nivel local, STI al MAI, emite un demers în adresa ÎS 

„CTS” cu solicitarea inițierii procedurii de semnare cu AAPL a următoarelor 

contracte de prestări servicii: 

a) Contractul de audit tehnic; 

b) Contractul privind prestarea serviciilor de Medii Virtualizate Securizate 

(VPS),; 

c) Contractul de prestare a serviciilor de transport date. 

21. În termen de 15 zile din data semnării contractelor prevăzute la pct.20, 

STI al MAI și ÎS „CTS” asigură efectuarea auditului tehnic inițial la fiecare din 

posturile și unitățile de supraveghere din cadrul infrastructurii sistemului de 

monitorizare video a traficului implementat la nivel local. 

22.  În cazul constatării prin procesul-verbal de audit tehnic a corespunderii 

postului și unității de supraveghere cerințelor înaintate, STI al MAI emite un aviz 

de conectare, care servește temei pentru conectarea postului și unității de 

supraveghere la SASCR „Controlul traficului”.   

23. În cazul în care ca rezultat al auditului efectuat, prin procesul-verbal de 

audit tehnic s-a constatat necorespunderea postului și unității de supraveghere 

cerințelor înaintate pentru conectarea postului și unității de supraveghere la 

SASCR „Controlul traficului”, STI al MAI emite un refuz de conectare și/sau 

recurge la suspendarea conectării postului și unității de supraveghere la SASCR 

„Controlul traficului”, după caz, pînă la înlăturarea neconformităților constatate. 

24. După înlăturarea neconformităților constatate, solicitantul (AAPL), este 

în drept să solicite efectuarea repetată a auditului. 

 25. Odată cu emiterea avizului de conectare a postului și unității de 

supraveghere la SASCR „Controlul traficului”, STI al MAI, inițiază semnarea cu 

AAPL a următoarelor contracte: 

a) Contractul privind conectarea prin sistem de subregistratură a sistemelor 



de monitorizare video a traficului rutier la SASCR „Controlul traficului”; 

b) Contractul între autoritatea administrației publice locale și STI al MAI cu 

privire la prestarea serviciilor de tipografie și remitere poștală a citațiilor în cadrul 

procedurii de documentare a contravențiilor; 

c) Contractul cu prestatorul de servicii, selectat de STI al MAI, cu privire la 

mentenanța aplicației de schimb informațional WEB-servicii în cadrul SASCR 

„Controlul traficului”. 

  

Capitolul 4. Norme de protecţie şi securitate a informaţiei  

 

26. Pentru a fi conectate și a deține ulterior dreptul de acces prin sistem de 

subregistratură la SASCR „Controlul traficului”, AAPL urmează să asigure 

respectarea, în cadrul sistemelor de monitorizare video a traficului, implementate 

la nivel local, a normelor de protecţie şi securitate a informaţiei.  

27. Obiecte ale asigurării protecţiei şi securităţii informaţiei din SASCR 

„Controlul traficului” se consideră: 

1) masivele informaţionale, indiferent de formele păstrării, bazele de date, 

suporturile materiale care conţin informaţii privind date cu caracter personal; 

2) sistemele informaţionale, sistemele operaţionale, sistemele de gestionare a 

bazelor de date şi alte aplicaţii care asigură activitatea Sistemului; 

3) sistemele de telecomunicaţii, reţelele, inclusiv mijloacele de confecţionare 

şi multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei. 

28. Protecţia informaţiei cu caracter personal din SASCR „Controlul 

traficului” se efectuează prin următoarele metode: 

1) prevenirea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale şi 

interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor din Sistem transmise prin 

aceste reţele, asigurată prin folosirea metodelor de cifrare şi criptare a acestei 

informaţii, inclusiv cu utilizarea măsurilor organizatorice, tehnice şi de regim; 

2) excluderea accesului neautorizat la datele din Sistem, asigurată prin 

folosirea mijloacelor speciale tehnice şi de program, cifrarea acestor informaţii, 

inclusiv prin măsurile organizatorice şi de regim; 

3) prevenirea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care condiţionează 

distrugerea, modificarea datelor sau defecţiuni în funcţionarea complexului tehnic 

şi de program, asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale 

tehnice şi de program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus, 

organizarea sistemului de control al securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a 

copiilor de siguranţă; 

4) prevenirea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale participanţilor 

la Sistem, care pot conduce la distrugerea sau modificarea datelor din Sistem. 

  


