
DE CE TREBUIE 
SĂ INVESTIM 
ÎN SIGURANȚA 
RUTIERĂ?
Autor: Tudor Arnăut
e-mail: tudorarnaut@gmail.com 

Chișinău, 2022

mailto:tudorarnaut@gmail.com


De ce  t rebu ie  să  inves t im în  s iguran ța  ru t ie ră?  /  Tudor  Arnăut
2

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 

Siguranța rutieră a devenit o provocare în toată lumea, în fiecare an decedează 1,3 milioane 
de oameni în urma accidentelor rutiere, iar 20-50 de milioane suportă diferite traumatisme. Mai mult 
de jumătate din totalul deceselor provocate de accidentele rutiere sunt participanți vulnerabili la tra-
fic: pietoni, bicicliști și motocicliști. În urma cazurilor tragice, au de pierdut toți: prejudiciu adus oame-
nilor, structurilor sociale, dar și bugetului public. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în urma 
accidentelor rutiere, țările pierd 3-5% din PIB-ul anual1. Republica Moldova pierde anual aproximativ 
400 milioane USD ca urmare a accidentelor rutiere. 

Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție cu un obiectiv ambițios – de a reduce cu cel 
puțin 50% numărul de decese provocate de accidentele rutiere până în 2030. Republica Moldova, la 
fel, și-a declarat intenția de a reduce cu cel puțin 50% numărul de accidente grave din traficul rutier 
din 2020 până în 2030. 

În anul 2019, Republica Moldova s-a clasat pe locul întâi în topul deceselor înregistrate în 
urma accidentelor rutiere în raport cu un milion de locuitori, în comparație cu țările din Uniunea 
Europeană. Pentru același an, orașul Chișinău, la fel, se află în fruntea clasamentului: 70 de decese 
raportate la un milion de locuitori. Deși autoritățile își propun diverse acțiuni și indicatori pentru a 
scădea numărul de accidente rutiere, acestea sunt realizate doar parțial. 

Grupul cel mai vulnerabil sunt pietonii, numărul de accidente înregistrate în urma „neacordării 
priorității pietonilor” este în creștere: din 2018 până în 2021 a crescut cu 14%. În municipiul Chișinău, 
trei din patru persoane decedate în urma accidentelor rutiere sunt pietoni. Conform datelor oferite de 
poliție, neacordarea priorității pietonilor este cea mai frecventă cauză în producerea unui accident 
rutier în mediul urban.

Pentru a reduce numărul de accidente și decese rutiere, autoritățile centrale ar trebui să dez-
volte un mecanism nou de colectare a datelor complexe despre accidentele rutiere, care va ajuta 
mediul academic și inginerii să aibă acces la mai multe date și să poată identifica soluții pentru 
porțiunile de drum periculoase. Dacă la moment datele se colectează mai mult pentru a înțelege cine 
se face vinovat de producerea accidentului rutier, în viitor datele ar trebui să ajute mediul academic, 
inginerii și autorii politicilor publice să înțeleagă mai bine problema.

Banii alocați siguranței rutiere trebuie să fie tratați ca investiție, și nu ca cheltuieli adăugătoare. 
Cercetătorii străini au demonstrat că un dolar investit în anul curent poate aduce opt dolari timp de 
10 ani. Atât la nivel central, cât și la nivel local, trebuie să apară linii bugetare adăugătoare destinate 
siguranței rutiere, bani care să fie utilizați pentru cercetări, monitorizarea și îndeplinirea obiectivelor 
propuse, analize, dialog cu societatea civilă și dezvoltarea infrastructurii.

1 https://www.weforum.org/projects/road-safety-2-0 

https://www.weforum.org/projects/road-safety-2-0
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INTRODUCERE

Mobilitatea urbană și rurală a progresat extrem de mult în secolul XXI, împreună cu dezvol-
tarea și accesibilitatea autoturismelor, bicicletelor, tricicletelor electrice, dar și cu urbanizarea popu-
lației. În prezent, este imposibil de imaginat o localitate fără mijloace de transport. Însă, odată cu 
creșterea numărului de unități de transport în lume, a crescut și impactul diferitor factori negativi 
asupra societății. Anual, în urma accidentelor rutiere, 1,3 milioane de oameni decedează, iar 50 de 
milioane se aleg cu diverse traume. Leziunile din traficul rutier reprezintă principala cauză de deces 
în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani2.

Accidentele rutiere au consecințe negative asupra cetățenilor, a comunităților și a țărilor din 
toată lumea. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, accidentele rutiere implică costuri masive 
și în sistemul de sănătate: ocupă paturi în spital, consumă resurse și rezultă în pierderi semnificative 
de productivitate și prosperitate, cu profunde repercusiuni sociale și economice.

Pentru a reduce riscurile la nivel global, în septembrie 2020 Adunarea Generală a ONU a 
adoptat Rezoluția A/RES/74/2993 „Îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel mondial”, proclamând 
deceniul de acțiune pentru siguranța rutieră 2021-2030, cu obiectivul ambițios de a reduce decesele 
rutiere cu cel puțin 50% până în 2030. Uniunea Europeană, prin „Strategia de mobilitate”4, și-a pro-
pus ca până în anul 2050 să reducă numărul de decese rutiere la zero.

În anul 2018, Republica Moldova, alături de alte țări, a semnat Declarația Parteneriatului Estic 
privind siguranța rutieră5. Prin ratificarea acestui document, statul nostru și-a propus să consolide-
ze managementul siguranței rutiere, să dezvolte măsuri de siguranță rutieră și o infrastructură mai 
sigură, să protejeze toți participanții la trafic, să promoveze transportul alternativ și să dezvolte coo-
perări noi și schimburi de experiență. Prin acest document, Republica Moldova și-a declarat intenția 
de a reduce cu cel puțin 50% numărul de accidente grave din traficul rutier din 2020 până în 2030, 
în conformitate cu obiectivele stabilite în UE și la nivelul ONU.

Potrivit Agenției de Servicii Publice, la 1 ianuarie 2022, în registrul de stat al mijloacelor de tran-
sport, în municipiul Chișinău erau înregistrate circa 330 de mii de unități de transport6, deci o treime 
din numărul total de unități de transport înregistrate în Republica Moldova. În fiecare an numărul de 
autoturisme înregistrate în oraș este în creștere, în medie cu 3,5%; conform tendințelor din ultimii 3 ani, 
în 2025 ar putea să fie înregistrate peste 360 de mii de unități de transport în localitate. Numărul de 
unități de transport este prea mare pentru infrastructura orașului, fapt confirmat și de edilul capitalei: „Nu 
este un secret că străzile din municipiul Chișinău au fost prevăzute pentru o capacitate de 90 de mii de 
mașini. Trebuie să ne adunăm toată lumea și să căutăm soluția”. Dacă autoritățile nu se vor adapta ten-
dinței actuale, atunci va crește timpul petrecut în ambuteiaje, numărul de accidente și poluarea aerului.

Siguranța rutieră este importantă pentru toți cetățenii unei localități. Ea se referă la metodele 
și măsurile aplicate de către autorități, pentru a preveni traumatismele sau decesele în trafic. Pentru 

2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
3 https://daccess-ods.un.org/tmp/4974404.27541733.html 
4 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
5 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-05/eap_declaration_finalversion2604.pdf 
6 http://www.asp.gov.md/sites/default/files/informatii-utile/date-statistice/rst/raion/2022/01.2022-rst_raion.pdf 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://daccess-ods.un.org/tmp/4974404.27541733.html
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-05/eap_declaration_finalversion2604.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/informatii-utile/date-statistice/rst/raion/2022/01.2022-rst_raion.pdf
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un oraș este important ca toți participanții la traficul rutier să se simtă în siguranță. Un oraș în care 
oamenii să vrea să trăiască/lucreze trebuie să devină un oraș sigur, în care copiii pot să meargă 
singuri, fără riscul de a fi loviți de o mașină, iar bicicliștii pot să ajungă la serviciu fără vreun pericol.

Cercetarea dată analizează situația actuală în domeniul siguranței rutiere din municipiul Chi-
șinău, problemele și soluțiile aplicate de către autoritățile municipale. Scopul cercetării este de a 
identifica soluții alternative pentru a îmbunătăți situația actuală din oraș, iar soluțiile sunt adresate 
către factorii de decizie care ar putea îmbunătăți situația actuală. 

METODOLOGIA

Analiza dată a început de la studierea angajamentelor naționale și internaționale ale Republicii 
Moldova privind dezvoltarea și îmbunătățirea siguranței rutiere. Au fost analizate documentele legislati-
ve și hotărârile de guvern relevante, pentru a compara acțiunile și indicatorii propuși cu situația actuală.

În procesul de cercetare au fost analizate datele existente privind numărul total de accidente 
rutiere, numărul de decese și de traumatisme în raport cu un milion de locuitori, datele au fost compa-
rate cu datele din orașele și țările din Uniunea Europeană, pentru a analiza progresul Republicii Mol-
dova și al municipiului Chișinău în protejarea cetățenilor de accidente, traumatisme și decese rutiere.

Definirea problemei, analiza situației curente și formularea recomandărilor au parvenit în urma 
analizei mai multor documente, politici publice, studii realizate atât în Republica Moldova, cât și în 
instituțiile din Uniunea Europeană. În cercetarea dată au fost intervievați experți din domeniul aso-
ciativ, funcționari publici responsabili de domeniul siguranței rutiere și participanți ai traficului rutier.

Autorul studiului a analizat soluțiile existente în țările din Uniunea Europeană, mecanismul CA-
DaS de colectare a datelor, aprobat de Consiliul Europei, privind variabilele și valorile recomandate 
de înregistrare în urma accidentelor rutiere, studii și analize ale organizațiilor internaționale privind 
riscurile și necesitatea investițiilor în domeniul siguranței rutiere. De asemenea, a fost analizat im-
pactul fenomenului asupra cetățenilor și a statului, ce efecte apar în termen scurt și/sau lung.

IDENTIFICAREA/DEFINIREA PROBLEMEI

Siguranța rutieră este un factor important în orice localitate, iar infrastructura trebuie mereu 
adaptată pentru siguranța șoferilor, pietonilor, bicicliștilor și altor participanți prezenți în trafic. Regu-
lile rutiere trebuie stabilite clar, dar și respectate, pentru a evita accidente care duc la traumatisme 
sau decese.

Conform statistia.com7 și Biroului Național de Statistică8, în 2019, Republica Moldova s-a 

7 https://www.statista.com/statistics/323869/international-and-uk-road-deaths/ 
8  https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20

JUS__JUS050/JUS050100rcl.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9 

https://www.statista.com/statistics/323869/international-and-uk-road-deaths/
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20JUS__JUS050/JUS050100rcl.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20JUS__JUS050/JUS050100rcl.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
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clasat pe locul întâi în topul deceselor înregistrate în accidente rutiere la un milion de locuitori, în 
comparație cu toate țările din Uniunea Europeană, iar în anul 2020, pe locul 2, fiind întrecută doar 
de România (anexa 1).

În 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate 2517 accidente rutiere, ceea ce este cu 
25% mai mult decât în anul 2020. Din 2015, numărul de accidente înregistrate în Republica Moldova 
rămâne constant, excepție este anul 2020, un an pandemic, în care mobilitatea a fost redusă din 
cauza COVID-19 (anexa 2).

Cele mai multe accidente au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Capitala Republicii Mol-
dova este un oraș periculos pentru cetățeni privind mobilitatea urbană: în 2019, 1345 de persoane 
s-au ales cu traumatisme, iar 46 de persoane au decedat. Astfel, Chișinău se află în fruntea clasa-
mentului dintre capitalele din partea estică a Europei pentru anul 2019.

Anul 2019 Viena Praga Budapesta Bratislava București Chișinău

Numărul de 
decese/1 mil. de 

locuitori

6 18 29 34 47 70

În Chișinău se înregistrează în medie 3 accidente pe zi, cauzele principale ale producerii acci-
dentelor rutiere înregistrate de poliție sunt: viteză neadecvată, traversarea neregulamentară de către 
pietoni, neacordarea priorității pietonilor, neacordarea priorității altor autovehicule, nerespectarea 
distanței dintre vehicule, neasigurarea la schimbarea benzii. În municipiul Chișinău sunt înregistrate 
cele mai multe accidente rutiere, reprezentând 44% din numărul total.

Accidentele rutiere au un impact negativ asupra comunității: cauzează pierderi de vieți ome-
nești, distrug proprietăți, cauzează traumatisme de diverse grade și aduc prejudiciu economic. Re-
ducerea riscurilor traficului urban nu numai că ar salva vieți, dar ar încuraja folosirea unor mijloace 
de transport care reduc poluarea și emisiile, lupta împotriva aglomerației și ar îmbunătăți sănătatea 
fizică și mintală a cetățenilor. Străzile sigure pentru circulație oferă orașelor un grad mai înalt de 
locuibilitate.

 
Conform statistia.com7 și Biroului Național de Statistică8, în 2019, Republica Moldova s-a 
clasat pe locul întâi în topul deceselor înregistrate în accidente rutiere la un milion de locuitori, 
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7 https://www.statista.com/statistics/323869/international-and-uk-road-deaths/  
8 https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20JUS__JUS050/JUS0
50100rcl.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9  
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Conform rapoartelor realizate de către Poliția Republicii Moldova9, principalele cauze ale pro-
ducerii accidentelor în municipiul Chișinău sunt: viteza neregulamentară, neacordarea priorității pie-
tonilor, neacordarea priorității altor vehicule, nerespectarea distanței dintre vehicule, traversarea 
neregulamentară a drumului de către pietoni. Cauzele de mai sus descriu factorul uman implicat în 
accident, pe când problema trebuie analizată mai larg: mecanismele Poliției de colectare a datelor 
privind accidentele rutiere înregistrate în oraș, analiza factorilor producerii accidentului, infrastructu-
ra stradală, dar și rolul autorităților locale/centrale în rezolvarea problemei.

Efectele accidentelor rutiere sunt foarte grave, atât asupra persoanelor implicate, cât și asupra 
statului. Pe lângă costurile suportate de familiile victimelor, bugetul statului are de pierdut. Pierderile 
economice cauzate de accidente, se ridică la 518 miliarde USD anual la nivel mondial. Republica 
Moldova ar pierde 400 de milioane de dolari anual (3% din PIB) în urma accidentelor rutiere înreg-
istrate: pierderea forței/capacității de muncă, costuri spitalizare, cheltuieli pentru diverse categorii, 
conform OMS.

ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ȘI EVIDENȚELE IDENTIFICATE

Angajamentele naționale și internaționale ale Republicii Moldova
Managementul și reglarea domeniului siguranței rutiere în Republica Moldova este o respon-

sabilitate a domeniului public și e organizată conform următoarelor documente:

-  Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier
-  HG 1214/2010 privind strategia națională pentru siguranța circulației
-  Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranța circulației, HG 

972/2011
-  HG 155/2003 privind Regulamentul Consiliului Național pentru Securitatea Circulației Rutiere.

Prin HG nr. 1214/2010, Guvernul Republicii Moldova a adoptat „Strategia națională pentru si-
guranța rutieră 2011-2020”10. Republica Moldova a semnat Rezoluţia ONU privind declararea anilor 
2011-2020 drept „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere” şi şi-a asumat responsabilităţile 
ce decurg din aceasta, printre care şi obiectivul de a reduce cu 50% numărul accidentelor rutiere 
până în anul 2020. Putem observa restanțe în toate cele trei categorii propuse de către Guvern, deși 
anul 2020 a fost un an pandemic cu o mobilitate redusă.

Numărul de accidente 
rutiere

Persoane traumatizate Persoane decedate

2009 2729 3288 476

Obiectivul propus 1365 1644 238

2020 2005 2265 245

9 https://politia.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-si-evaluari 
10 http://files.asd.md/legislatie/siguranta%20rutiera.pdf 

https://politia.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-si-evaluari
http://files.asd.md/legislatie/siguranta%20rutiera.pdf
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Strategia națională pentru siguranța rutieră a avut un plan de realizare de 10 ani, iar pentru 
implementarea acesteia a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale 
pentru siguranța rutieră, pentru o perioadă de 4 ani. Analiza planului nominalizat denotă că doar 
30% din acțiunile propuse au fost realizate totalmente sau parțial11.

În prezent, nu există un nou document privind Strategia națională pentru siguranța rutieră, 
însă, conform Planului de acțiuni al Guvernului RM pentru anii 2021-202212, următoarea strategie va 
fi aprobată în noiembrie 2022 și va prevedea acțiuni pentru perioada 2022-2024. În proiectul Strate-
giei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”13 autoritățile își propun următorii indicatori:

Totodată, în anul 2018, Republica Moldova și-a asumat următoarele angajamente:

● în cadrul Reuniunii Adunării Generale a ONU (New York, SUA) privind siguranța rutieră (Re-
țeaua Globală a Legislatorilor în Domeniul Siguranței Rutiere – actualizarea Manifestului pentru 
siguranța rutieră și activități pentru 2018): privind crearea bazei de date referitoare la estimarea 
sectoarelor de drum cu risc sporit de accidente;

● în cadrul Reuniunii Miniștrilor de Transport de la Ljubljana, Slovenia, a fost semnată Decla-
rația privind siguranța rutieră a țărilor din cadrul Parteneriatului Estic: 

○ a) adoptarea viziunii zero; 

○ b) îmbunătățirea calității colectării sistematice și consolidate a datelor despre persoanele 
decedate și vătămate în accidentele rutiere, inclusiv ajustarea bazei de date la sistemul 
CADaS; 

○ c) finanțarea politicilor și programelor în domeniul siguranței rutiere; 

○ d) îmbunătățirea siguranței participanților vulnerabili la trafic; 

○ e) îmbunătățirea comportamentului participanților la trafic prin intermediul educației și pre-
gătirii continue.

Guvernul Republicii Moldova, prin HG nr. 39/2020, a aprobat Planul de acțiuni privind siguran-
ța rutieră pentru anii 2020-2021. Guvernul și-a propus mai multe obiective specifice:

a) constituirea unei baze din punct de vedere strategic și instituțional; 
b) întărirea controlului asupra aplicării normelor rutiere; 

11 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42.pdf 
12 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf 
13 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf 

categorii propuse de către Guvern, deși anul 2020 a fost un an pandemic cu o mobilitate 
redusă. 
 

 Numărul de 
accidente rutiere 

Persoane 
traumatizate 

Persoane decedate 

2009 2729 3288 476 

Obiectivul propus 1365 1644 238 

2020 2005 2265  245 
 
Strategia națională pentru siguranța rutieră a avut un plan de realizare de 10 ani, iar pentru 
implementarea acesteia a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei 
naționale pentru siguranța rutieră, pentru o perioadă de 4 ani. Analiza planului nominalizat 
denotă că doar 30% din acțiunile propuse au fost realizate totalmente sau parțial11. 
 
În prezent, nu există un nou document privind Strategia națională pentru siguranța rutieră, 
însă, conform Planului de acțiuni al Guvernului RM pentru anii 2021-202212, următoarea 
strategie va fi aprobată în noiembrie 2022 și va prevedea acțiuni pentru perioada 2022-2024. 
În proiectul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”13 autoritățile își propun următorii 
indicatori: 
 

 
 
Totodată, în anul 2018, Republica Moldova și-a asumat următoarele angajamente: 
 

● în cadrul Reuniunii Adunării Generale a ONU (New York, SUA) privind siguranța 
rutieră (Rețeaua Globală a Legislatorilor în Domeniul Siguranței Rutiere – 
actualizarea Manifestului pentru siguranța rutieră și activități pentru 2018): privind 
crearea bazei de date referitoare la estimarea sectoarelor de drum cu risc sporit de 
accidente; 

● în cadrul Reuniunii Miniștrilor de Transport de la Ljubljana, Slovenia, a fost semnată 
Declarația privind siguranța rutieră a țărilor din cadrul Parteneriatului Estic:  

○ a) adoptarea viziunii zero;  
                                                
11 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42.pdf  
12 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf  
13 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf  

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
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c) dezvoltarea și educarea comportamentului participanților la trafic; 
d) protecția celor mai vulnerabili participanți la trafic – pietoni, copii și bicicliști; 
e) asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure; 
f) reducerea gradului de severitate și a consecințelor accidentelor rutiere. 

În prezentul document lipsesc obiectivele SMART, care ne-ar permite să analizăm succesul 
activităților.

Municipiul Chișinău: în medie 3 accidente pe zi, iar 3 din 4 persoane decedate sunt pietoni
Conform „Registrului de accidente rutiere”14, în primele nouă luni ale anului 2021, în Chișinău 

au fost înregistrate 805 accidente rutiere, ceea ce ar fi o medie de aproape 3 accidente pe zi. Dacă 
să comparăm media cu anii precedenți, numărul accidentelor rămâne constant, cu excepția anului 
2020, an pandemic, în care mobilitatea a scăzut. 

În urma analizei datelor, putem constata o tendință în creștere a accidentelor rutiere produse 
în urma „neacordării priorității pietonilor”, în 2021 – 29,32% din numărul de accidente înregistrate; 
în 2020 – 26%, în 2018 – 16%15. Din numărul total de decese înregistrate în municipiul Chișinău, în 
perioada ianuarie-septembrie 2021, 76.92% au survenit ca urmare a accidentelor rutiere cu impli-
carea pietonilor. În țările din Uniunea Europeană acest indicator e mai mic, în medie pietonii au fost 
implicați în 20%16 din cazurile tragice. 

În majoritatea cazurilor, pietonii sunt tamponați în timp ce se află în spațiile destinate circulației 
acestora. Totodată, aproape fiecare al treilea caz reprezintă o traversare neregulamentară a drumulului.

Tamponarea pietonilor
aflaţi pe spaţiile

destinate circulaţiei
acestora

Tamponarea pietonilor 
angajaţi în traversare 
neregulamentară a 

drumului

Tamponarea pietonilor 
care mergeau pe partea 

dreaptă a drumului

Tamponarea pietonilor 
care mergeau pe partea 

stângă a drumului 

53,2% 29,06% 14,78% 2,96%

14 https://politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_pe_9_luni_ale_anului_2021.pdf 
15 https://ipre.md/2020/09/18/nota-analitica-nr-5-2020-de-ce-se-intampla-accidente-in-chisinau/ 
16  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_accident_fatalities_-_statistics_by_type_of_ve-

hicle#of_persons_killed_were_passenger_car_occupants.2C_while_20.2_.25_were_pedestrians_in_2019 

○ b) îmbunătățirea calității colectării sistematice și consolidate a datelor despre 
persoanele decedate și vătămate în accidentele rutiere, inclusiv ajustarea 
bazei de date la sistemul CADaS;  

○ c) finanțarea politicilor și programelor în domeniul siguranței rutiere;  
○ d) îmbunătățirea siguranței participanților vulnerabili la trafic;  
○ e) îmbunătățirea comportamentului participanților la trafic prin intermediul 

educației și pregătirii continue. 
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14 https://politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_pe_9_luni_ale_anului_2021.pdf  
15 https://ipre.md/2020/09/18/nota-analitica-nr-5-2020-de-ce-se-intampla-accidente-in-chisinau/  

https://politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_pe_9_luni_ale_anului_2021.pdf
https://ipre.md/2020/09/18/nota-analitica-nr-5-2020-de-ce-se-intampla-accidente-in-chisinau/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_accident_fatalities_-_statistics_by_type_of_vehicle
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_accident_fatalities_-_statistics_by_type_of_vehicle
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Din numărul total de accidente cu implicarea pietonilor, 40% s-au produs în municipiul Chișinău. 

În prezent, soluțiile locale sunt focusate mai mult pe amendarea celui vinovat, decât pe ela-
borarea soluțiilor care ar oferi participanților vulnerabili ai traficului mai multă siguranță. Conform 
contravențiilor în domeniul circulației rutiere17, în prezent sunt aplicate următoarele amenzi:

- art. 238.3: Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor; amendă: 900-
1500 MDL/4 p.p.

- art 239.1: Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale sau pietonale; amen-
dă: 150-300 MDL/2 p.p.

- art. 239.2: Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor care a generat o situ-
aţie de accident de circulaţie sau care a împiedicat ori a intimidat circulaţia regulamentară 
a pietonilor sau a cicliştilor; amendă: amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale cu sau 
fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.

- art. 242.1: Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră sol-
dată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor 
rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsem-
nate victimei; amendă: 900-1200 MDL/5 p.p.

- art. 242.2: Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră sol-
dată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă 
a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor 
bunuri; amendă: 1200-1500 MDL/6 p.p.

- art. 264.1: Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 
transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din 
imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii; pedeapsă: amendă 
până la 32.500 MDL sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, 
sau închisoare de până la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de 
transport pe un termen de până la 2 ani.

- art. 264.3: acţiunea prevăzută la art. 264, alin. (1), care a provocat: a) vătămarea gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii; b) decesul unei persoane; pedeapsă: închisoare de la 
3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Sancțiuni sunt aplicate și pietonilor în cazul în care aceștia încalcă regulile circulației rutiere:
- art. 245.1: Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea 

părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indi-
catoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regu-
lilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, 
vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum; amendă: 300-451 MDL.

- art. 245.1(1): Ignorarea de către pietoni a semnalelor luminoase şi sonore ale autovehicu-
lelor cu regim prioritar de circulaţie; amendă: 150-301 MDL.

În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii de contravenţii; din totalul deciziilor de aplicare a 
sancțiunilor contravenționale, 92,5% au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor In-

17 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130231&lang=ro 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130231&lang=ro
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terne. Din numărul total de sancțiuni aplicate, aproape fiecare a doua penalitate este din domeniul 
circulației rutiere (anexa 3)18.

Cel mai des a fost aplicată amenda privind depășirea vitezei de circulație – 157 de mii de 
amenzi, ceea ce reprezintă 41% din numărul total de amenzi aplicate în domeniul circulației rutiere. 
Pe locul doi s-a clasat „nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a prio-
rităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră”, în această categorie au fost aplicate aproape 
69 de mii de amenzi, iar 55 de mii de amenzi au fost aplicate pentru „încălcarea regulilor de oprire 
și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier”. Toate amenzile aplicate în 
domeniul siguranței rutiere pot fi analizate în anexa 4.

Conform datelor oferite de Poliție19, fiecare al zecelea apel la 112 are ca motiv un accident rutier, 
cauza este clasată pe locul doi în categoria celor mai frecvente motive de a face un apel de urgență. 
Din numărul total de infracțiuni, pe locul 2 s-au clasat infracțiunile din domeniul transporturilor (23%).

Accidentele rutiere – o frână în dezvoltarea economică a țării
Organizația Mondială a Sănătății20 a evaluat pagubele accidentelor rutiere la 3% din PIB-ul 

total al țărilor. În anul 2020, PIB-ul Republicii Moldova a constituit 11,9 miliarde de dolari, iar 3% ar 
însemna că statul nostru a pierdut aproximativ 400 de milioane de dolari în urma accidentelor rutiere 
înregistrate.

În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a estimat pagubele21 la 142 de milioane de euro, în 
modul următor:

Costuri accidente cu traume 5,584 mil. euro

Costuri accidente cu victime decedate în accident 33,320 mil. euro

Costuri spitalizare 1,13 mil. euro

Cheltuieli pentru reparaţii la nivelul drumului: înlocuirea elementelor 
de siguranţă, curăţarea suprafeţei carosabilului etc.

25,02 mil. euro

Costuri din lipsa activităţii victimei în caz de deces sau pe perioada 
spitalizării 

6,904 mil. euro

Costuri totale 70,88 mil. euro

Lipsa unui mecanism de colectare a datelor complexe în urma accidentelor rutiere
Prin HG nr. 693/200722, Guvernul a aprobat Concepţia Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul de stat al accidentelor rutiere”, prin care prevedea ca ministerele și alte autorităţi admi-
nistrative centrale să asigure informații despre accidentele rutiere înregistrate. Atunci, s-a propus 

18 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7372&parent=0 
19 https://politia.md/sites/default/files/raport_cu_privire_la_activitatea_politiei_6_luni_2021.pdf 
20 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
21 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67322&lang=ro 
22 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14313&lang=ro 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7372&parent=0
https://politia.md/sites/default/files/raport_cu_privire_la_activitatea_politiei_6_luni_2021.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67322&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14313&lang=ro
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realizarea unei evidenţe a fenomenului accidentar, care ar oferi posibilităţile analizei multiaspectuale 
ale acestuia, evidenţierea cauzelor accidentelor de circulaţie şi a condiţiilor în care s-au produs, în 
vederea fundamentării activităţilor cu caracter preventiv profilactic.

Funcţia privind formarea băncii de date a Sistemului se realizează prin colectarea datelor cu 
privire la:

● faptele producerii accidentelor rutiere;
● mijloacele de transport implicate în accidente rutiere;
● persoanele participante la accident;
● martorii producerii accidentului rutier;
● locurile comiterii accidentelor rutiere;
● prejudiciul material cauzat persoanelor fizice şi juridice în urma producerii accidentelor 

rutiere;
● sectoarele cu frecvenţă sporită a accidentelor de circulaţie.
La moment, informațiile colectate de poliție conțin detalii bazate pe cine se face vinovat în urma 

accidentului rutier, axat pe factorul uman, însă mai puțin pe colectarea de date adiționale, despre ve-
hicule, infrastructură sau mediu, care ar putea ajuta la dezvoltarea soluțiilor pentru siguranța rutieră.

În prezent, există mai multe deficiențe în sistemul de colectare a datelor23: 
● lipsa de date separate pentru rănirile grave și cele ușoare;
● lipsa datelor privind lățimea drumului, numărul benzilor de circulație;
● lipsa de date privind manevrele vehiculelor;
● lipsa de date privind starea psihologică a persoanelor implicate în accident, cu excepția 

drogurilor și alcoolului;
● nu se înregistrează toate datele conform protocoalelor CADaS a CE;
● nu există o definiție argumentată și un mecanism legal de management a punctelor negre. 

Definiția adoptată nu corespunde bunelor practici;
● nu sunt colectate coordonatele geografice ale accidentelor rutiere.
Conform Regulamentului circulației rutiere din Republica Moldova, „punct” negru este un sec-

tor de drum cu o lungime de maximum 1 km, pe care, într-o perioadă de 5 ani, s-au înregistrat 
minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime24. Ilie Bricicaru, conferenţiar universitar, 
doctor, consideră necesară modificarea definiției actuale în următoarea:

23 https://bit.ly/39nv4ac 
24 https://ucauto.md/ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/ 
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Conform Regulamentului circulației rutiere din Republica Moldova, „punct” negru este un 
sector de drum cu o lungime de maximum 1 km, pe care, într-o perioadă de 5 ani, s-au 
înregistrat minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime24. Ilie Bricicaru, 
conferenţiar universitar, doctor, consideră necesară modificarea definiției actuale în 
următoarea: 
 

 
 
„O asemenea definire este argumentată de rata între decesele și rănirile în accidente, care 
în Moldova este de minimum 6 ori mai mare ca în țările cu cele mai bune practici. Statisticile 
actuale ale poliției privind sectoarele cu o concentrare ridicată a accidentelor rutiere variază 
mult ca număr și nu sunt realizate conform unei definiții stabilite clar”, constată Ilie Bricicaru. 
 
Pentru a evalua calitatea și capacitatea unei baze de date a accidentelor rutiere, aceasta 
trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări:  

● Ce populație sau arie geografică (jurisdicție) este acoperită? 
● Dacă oferă date privind accidentele înregistrate pe categorii de vârstă sau include 

date generale pentru populație?  
● Care accidente sunt înregistrate (decese, vătămări, accidente cu daune)?  
● Ce definiții sunt utilizate?  
● Ce variabile sunt incluse?  

                                                
23 https://bit.ly/39nv4ac  
24 https://ucauto.md/ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/  

https://bit.ly/39nv4ac
https://ucauto.md/ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/
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„O asemenea definire este argumentată de rata între decesele și rănirile în accidente, care în 
Moldova este de minimum 6 ori mai mare ca în țările cu cele mai bune practici. Statisticile actuale 
ale poliției privind sectoarele cu o concentrare ridicată a accidentelor rutiere variază mult ca număr 
și nu sunt realizate conform unei definiții stabilite clar”, constată Ilie Bricicaru.

Pentru a evalua calitatea și capacitatea unei baze de date a accidentelor rutiere, aceasta tre-
buie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: 

● Ce populație sau arie geografică (jurisdicție) este acoperită?
● Dacă oferă date privind accidentele înregistrate pe categorii de vârstă sau include date 

generale pentru populație? 
● Care accidente sunt înregistrate (decese, vătămări, accidente cu daune)? 
● Ce definiții sunt utilizate? 
● Ce variabile sunt incluse? 
● Cum sunt datele transferate de la locul accidentului în baza de date (inclusiv cerințele de 

raportare)? 
● Care sunt legăturile existente și potențiale cu alte baze de date? 
● Care sunt mecanismele formale/informale privind schimbul de date cu alte autorități/sec-

toare? 
● În ce format sunt stocate datele? 
● Cât de accesibile sunt datele? 
● Care sunt agențiile responsabile și contactele-cheie? 
● Care sunt mecanismele de finanțare?
În mod ideal, datele despre accidente care reflectă toate nivelurile de gravitate sunt colectate 

și utilizate pentru a implementa cele mai bune decizii pentru creșterea siguranței rutiere. Datele și 
instrumentele de analiză trebuie să fie disponibile pe scară largă, astfel încât toate părțile interesate 
din siguranță să poată identifica locațiile, caracteristicile drumului, comportamentele, caracteristicile 
șoferului și caracteristicile vehiculului care se referă la riscul de accident. Datele accidentelor trebuie 
folosite pentru a ghida proiecte de inginerie și construcții, pentru a prioritiza activitățile de aplicare a 
legii și pentru a selecta și evalua programele de contramăsuri de siguranță. 

Încurajăm transportul public, descurajăm autoturismele personale
Conform Agenției de Servicii Publice, numărul de unități de transport în municipiul Chișinău 

este în creștere anuală, în medie câte 3,5%. La 1 ianuarie 2022, în capitală erau înregistrate circa 
330 de mii de unități de transport, iar până în 2025 ar putea să fie înregistrate peste 360 de mii de 
unități. Unul din motivele creșterii numărului de autoturisme în capitală este confortul personal, dar 
și infrastructura slab dezvoltată a transportului alternativ.

Pe termen lung, blocajele de trafic, care sunt inevitabile dacă mai mulți oameni trec la mașini, 
și bolile asociate cu poluarea aerului și stilul de viață sedentar sunt daune potențiale ale economiei 
orașelor și a țării. De exemplu, în Italia, au fost evaluate efectele economice ale două scenarii: dacă 
nu se iau măsuri pentru adaptarea orașelor la noua realitate, economia va pierde 14-20 de miliarde 
de euro pe an și dacă se creează condiții pentru mersul pe jos sau cu bicicleta, profitul va fi de 9-20 
de miliarde de euro pe an. 
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Pentru actuala componență a Consiliului Municipal Chișinău transportul public a devenit o 
prioritate în agenda acțiunilor. La început de mandat, problema a fost discutată aprins în mai multe 
ședințe CMC, fiind setate mai multe acțiuni pentru a încuraja transportul public/alternativ:

● a fost constituit grupul de lucru care urma să identifice cea mai bună soluție pentru renova-
rea parcului rulant al sistemului de transport public;

● a fost aprobat planul de reînnoire a Parcului Urban de Autobuze și a Regiei Transport 
Electric Chișinău, ca până în 2023, pe străzile municipiului să circule: 125 de autobuze noi 
în perimetrul suburban, 125 de autobuze noi în zona urbană, 70 de troleibuze noi și 38 de 
troleibuze articulate. Primăria deja a achiziționat 100 de autobuze și peste 50 de troleibuze;

● au apărut benzi destinate doar pentru transportul public pe str. Pușkin, str. Bănulescu-Bo-
doni, str. Alba Iulia și se planifică o bandă separată pentru transportul public pe bulevardul 
Ștefan cel Mare;

● a fost implementată tichetarea electronică, însă a fost mult criticată de societatea civilă în 
ce privește modalitatea de implementare;

● pe tronsonul Hristo Botev–bd. Traian, a fost amenajată o bandă pentru bicicliști. Inițiativa 
a stârnit multe indignări privind modalitatea implementării, dar și siguranța participanților la 
trafic pe această bandă;

● în 2021, autoritățile municipale au alocat o linie de buget exclusiv dezvoltării transportului 
alternativ.

Municipiul Chișinău însă nu are un buget separat privind siguranța rutieră pentru anul 2022. 
În total, municipalitatea planifică să cheltuie 2 miliarde de lei pentru reparația și reabilitarea dru-
murilor, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea managementului, însă nu este clar ce cotă revine 
activităților de îmbunătățire a siguranței rutiere din oraș.

În raportul „Cum de îmbunătățit siguranța rutieră în orașele din UE”25, realizat în 2019, este 
recomandat orașelor să adauge buget aparte destinat siguranței rutiere, dar și să adopte strategii 
locale, elaborate cu experți în domeniu. Municipiul Chișinău nu are elaborată o astfel de strategie.

În UE, mai multe orașe europene își adaptează infrastructura conform noilor standarde: în 
Roma se vor amenaja 150 km de piste adăugătoare pentru bicicliști, în Barcelona utilizarea pistelor 
pentru biciclete a crescut cu 325% în timpul orelor de vârf, în Berlin s-a lărgit rețeaua pentru biciclete 
cu 22 km. 

Conform studiilor științifice, circa 60% din populație este interesată să circule cu bicicleta, dar 
oamenii nu se simt în siguranță în trafic. În acest sens, autoritățile locale ar trebui să pună mai mult 
accent pe dezvoltarea infrastructurii pentru transportul alternativ.

25 https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-FLASH-37-FINAL.pdf 

https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-FLASH-37-FINAL.pdf
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PREZENTAREA ȘI ANALIZA OPȚIUNILOR

Dezvoltarea infrastructurii pentru a proteja participanții vulnerabili
Pietonii, bicicliștii și motocicliștii sunt grupurile vulnerabile în traficul rutier. Pietonii sunt expuşi 

în permanenţă pericolelor din trafic şi au prea puţine mijloace de a se proteja. În cazul unui accident 
rutier, corpul omenesc trebuie să reziste întregii forţe de coliziune generată de impact. În cazul lovirii 
de către un autoturism, un pieton poate supravieţui doar dacă viteza nu depăşeşte 30 km/h, pe când 
în municipiul Chișinău, pe majoritatea porțiunilor de drum, viteza medie e 50 km/h.

Pentru că în municipiul Chișinău pietonii sunt cei mai expuși la risc de traume și deces, soluția 
cea mai eficientă ar fi îmbunătățirea infrastructurii pentru participanții vulnerabili, care poate fi efec-
tuată diferit, conform situației locale:

a) Vizibilitatea și iluminarea trecerilor pentru pietoni
În municipiul Chișinău există 

circa o mie de treceri pentru pietoni, 
și mai mult de jumătate din ele nu 
sunt iluminate corespunzător. Una 
din cauzele principale ale accidente-
lor rutiere cu implicarea pietonilor e 
neatenția conducătorilor auto, care 
poate fi determinată de vizibilitatea 
redusă a trecerilor pentru pietoni 
sau de marcajul șters. Pietonii pot 
să traverseze doar în prezența indi-
catorului „Trecere pentru pietoni” – o 
porțiune de drum unde pietonul are 
prioritate. În lipsa marcajului, aceștia 
nu pot traversa drumul. Din moment 
ce trecerea pentru pietoni nu este 
suficient de vizibilă, crește riscul de 
accident.

Conform unui studiu elaborat de IESNA, procentul de accidente mortale care au avut loc la 
trecerile pentru pietoni neiluminate este de circa trei ori mai mare decât la trecerile pentru pietoni 
vizibile. 

În aprilie 2020, a fost publicat un studiu26 realizat de Universitatea Mercatorum din Roma, în 
care au fost analizate efectele siguranței rutiere la trecerile de pietoni iluminate cu LED-uri. Cerceta-
rea se bazează pe comportamentul șoferilor atunci când se apropie de o trecere destinată pietonilor 
în condiții de noapte. Au fost analizate două treceri: una iluminată cu LED-uri pe timp de noapte, 
iar alta era neiluminată. Rezultatele au arătat un impact pozitiv al sistemului de iluminat cu LED-uri 
asupra siguranței pietonilor. Viteza medie a mașinilor scade cu 19,3% la secțiunea de trecere pentru 

26 https://www.mdpi.com/2313-576X/6/2/20/htm 
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pozitiv asupra siguranței rutiere, și anume reducerea medie a vitezei cu 16,4%, s-a constatat 
chiar și în absența pietonilor. 
 
Autoritățile municipale au început iluminarea pistelor dedicate pietonilor din 2017, însă, după 
cinci ani, încă există multe treceri de pietoni cu vizibilitate redusă, ceea ce creează un risc 
pentru participanții la traficul rutier pe timp de noapte. Costul estimativ de iluminare a unei 
treceri pentru pietoni este de 10.100 lei. Autoritățile responsabile trebuie să accelereze 
procesul de iluminare a trecerilor pentru pietoni pe timp de noapte și, este recomandat, să 
aplice tehnica LED în acest caz. În Republica Moldova această tehnică este deja folosită de 

                                                
26 https://www.mdpi.com/2313-576X/6/2/20/htm  

Trecerea pentru pietoni la intersecția străzii 31 August 1989 cu str. 
Pușkin. Autor foto: Tudor Arnăut.
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pietoni în condiții de iluminare. Mai mult, un efect pozitiv asupra siguranței rutiere, și anume reduce-
rea medie a vitezei cu 16,4%, s-a constatat chiar și în absența pietonilor.

Autoritățile municipale au început iluminarea pistelor dedicate pietonilor din 2017, însă, după 
cinci ani, încă există multe treceri de pietoni cu vizibilitate redusă, ceea ce creează un risc pentru 
participanții la traficul rutier pe timp de noapte. Costul estimativ de iluminare a unei treceri pentru 
pietoni este de 10.100 lei. Autoritățile responsabile trebuie să accelereze procesul de iluminare a 
trecerilor pentru pietoni pe timp de noapte și, este recomandat, să aplice tehnica LED în acest caz. 
În Republica Moldova această tehnică este deja folosită de către autoritățile locale din orașul Orhei, 
în care au iluminat mai multe treceri pentru pietoni din centrul orașului.
către autoritățile locale din orașul Orhei, în care au iluminat mai multe treceri pentru pietoni 
din centrul orașului. 
 

 
Sursă foto: orhei.md 
 
Iluminatul cu LED al străzilor din oraș și îmbunătățirea calității marcajelor rutiere orizontale ar 
oferi mai multă siguranță pietonilor: ar crește vizibilitatea trecerilor pentru pietoni, iar, conform 
studiilor, șoferii ar începe să reducă viteza mai din timp.  
 
 

b) Instalarea trecerilor pentru pietoni de tip scară 
Intervalul de timp în care șoferul reacționează din momentul în care a observat un pericol 
apărut în față este foarte importantă, de asta, pe unele porțiuni de drum, municipalitatea a 
instalat limitatoare de viteză, numite „speed bumps” (o denivelare mică înălțată, construită pe 
carosabil pentru a forța șoferii să încetinească). Însă acestea par a fi ineficiente, deoarece, 
sunt ocolite cu ușurință de către șoferi sau, după o perioadă îndelungată, unele bucăți din ele 
dispar. 
 
Asociația Obștească PrimăriaMEA27 a condus un experiment în care a monitorizat 
comportamentul șoferilor la apropierea de „speed bumps”. A fost analizată situația la două 
treceri pentru pietoni din capitală: str. Vasile Lupu intersecție cu str. Gheorghe Codreanu, în 
intervalul orelor 15:00–16:00 și 21:00–22:00; str. Sprîncenoaia în fața Grădiniței de Copii nr. 8, 
în intervalul orelor 15:00–16:00. 
 

 Vasile Lupu/Gheorghe Codreanu str. Sprîncenoaia 

15:00–16:00 162 de șoferi au ocolit limitatorul 
de viteză. 

362 de șoferi au ocolit 
limitatorul de viteză. 

21:00–22:00 172 de șoferi au ocolit limitatorul 
de viteză. 

 

 

                                                
27 https://primariamea.md/trecerile-pentru-pietoni-intre-viata-si-
moarte/?fbclid=IwAR2ZK5ORGMovkH49b2hGi_uaayyilD2RTkHrXbESBCnX9BiNiOxtxkvl0s0  
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forța șoferii să încetinească). Însă acestea par a fi ineficiente, deoarece, sunt ocolite cu ușurință de 
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Asociația Obștească PrimăriaMEA27 a condus un experiment în care a monitorizat comporta-
mentul șoferilor la apropierea de „speed bumps”. A fost analizată situația la două treceri pentru pietoni 
din capitală: str. Vasile Lupu intersecție cu str. Gheorghe Codreanu, în intervalul orelor 15:00–16:00 
și 21:00–22:00; str. Sprîncenoaia în fața Grădiniței de Copii nr. 8, în intervalul orelor 15:00–16:00.

Vasile Lupu/Gheorghe Codreanu str. Sprîncenoaia

15:00–16:00 162 de șoferi au ocolit limitatorul de viteză. 362 de șoferi au ocolit limitatorul de viteză.

21:00–22:00 172 de șoferi au ocolit limitatorul de viteză.

27 https://primariamea.md/trecerile-pentru-pietoni-intre-viata-si-moarte/?fbclid=IwAR2ZK5ORGMovkH49b2hGi_uaayyil-
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Conform experimentului realizat, 
constatăm că soluția identificată de către 
autoritățile locale nu este una suficientă, 
limitatoarele de viteză fiind ocolite de pes-
te o sută de mașini pe oră, astfel riscul de 
producere a accidentelor continuând să 
fie înalt.

O soluție mai eficientă este amena-
jarea și semnalizarea unei treceri pentru 
pietoni denivelate cu aplicare de marcaje 
termoplast pe toate benzile. Acest tip de 
denivelare ar forța șoferii să încetinească 
din timp, pentru că ocolirea este imposibi-
lă, iar traversarea cu viteză mare ar putea 
pune în pericol viața șoferului. O astfel de 
soluție ar oferi mai multă siguranță pieto-
nilor și ar impune șoferii să respecte ce-
rințele privind trecerile pentru pietoni.

Conform „Planului de acțiuni privind securizarea traficului rutier în or. Chișinău”28, diferența 
de preț între un „speed bump” și o trecere pentru pietoni denivelată cu marcaj termoplast este de 
10.000 de lei. Se recomandă renunțarea la metoda „speed bumps”, însă trebuie instalate mai multe 
denivelări care ar forța șoferii să încetinească din timp, pentru că este o metodă mult mai eficientă în 
siguranța rutieră, dar este și o diferență de preț notabilă între prima variantă și a doua.

c) Amenajarea mai multor porțiuni de drum unde viteza maximă să fie de 30 km/h
În municipiul Chișinău29, pe majoritatea străzilor viteza maximă limitată este de 50 km/h pen-

tru toate categoriile și subcategoriile de autovehicule. Pe anumite sectoare de drum din interiorul 
localităților, viteza admisă poate varia de la 30 km/h până la maximum 80 km/h, în funcție de mediul 
înconjurător. 

Primele evaluări pe scară largă a zonelor cu viteză maximă limitată de 30 km/h din Marea Bri-
tanie au fost efectuate în anul 1996. S-a constatat că accidentele soldate cu vătămare au fost reduse 
cu 60%, iar traumele provocate copiilor în accidente rutiere au fost reduse cu 67%.

Declarația de la Stockholm din februarie 202030 privind siguranța rutieră reflectă hotărârea 
statelor participante de a aborda gestionarea vitezei ca o intervenție esențială în domeniul siguranței 

28  https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=21159&t=%2FPresa%2FComunicate-de-pre-
sa%2FPlanul-de-actiuni-privind-securizarea-participantilor-la-trafic-in-municipiul-Chiinau 

29 http://examenauto.md/extramenu/informa%C8%9Bii-utile/vitezele-de-circula%C8%9Bie.html 
30 https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/ 
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Fotografie: Tudor Arnăut

https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=21159&t=%2FPresa%2FComunicate-de-presa%2FPlanul-de-actiuni-privind-securizarea-participantilor-la-trafic-in-municipiul-Chiinau
https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=21159&t=%2FPresa%2FComunicate-de-presa%2FPlanul-de-actiuni-privind-securizarea-participantilor-la-trafic-in-municipiul-Chiinau
http://examenauto.md/extramenu/informa%C8%9Bii-utile/vitezele-de-circula%C8%9Bie.html
https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/


De ce  t rebu ie  să  inves t im în  s iguran ța  ru t ie ră?  /  Tudor  Arnăut
20

rutiere, în special pentru „consolidarea aplicării legii pentru a preveni excesul de viteză și pentru a 
impune o viteză maximă de deplasare pe drum de 30 km/h, după caz, în zonele în care participanții 
vulnerabili ai traficului și vehiculele se amestecă în mod frecvent și planificat...”. Declarația de la 
Stockholm subliniază că eforturile de reducere a vitezei au un impact benefic asupra calității aerului 
și schimbărilor climatice, precum și sunt vitale pentru reducerea deceselor și traumelor din traficul 
rutier.

În prezent, după mai multe analize ale beneficiilor limitării vitezei maxime la 30 km/h pe mai 
multe porțiuni de drum, soluția a fost adoptată de mai multe orașe din lume, precum Paris și Bruxe-
lles. În Spania, începând cu luna mai a anului 2021, toate municipalitățile impun limita de 30 km/h 
pe porțiunile de drum cu 2 benzi și de 20 km/h pe porțiunile de drum cu o singură bandă. Faptul că 
zonele cu 30 km/h au un efect pozitiv asupra siguranței rutiere a fost stabilit în multe studii europene. 
Numărul mediu de accidente rutiere scade cu aproximativ 25% atunci când într-o zonă rezidențială 
limita de viteză de 50 km/h este scăzută la 30 km/h.

Conform unui studiu realizat de Federația Europeană a Victimelor Traficului Rutier31, dacă 
pietonul este lovit cu 50 km/h, există un risc de 70% ca accidentul să fie fatal, însă dacă viteza de 
impact este redusă la 30 km/h și riscul de deces este redus la 10%.

La Chișinău a fost lansată o petiție online32 pentru a limita viteza în centrul istoric al orașului 
Chișinău și în preajma instituțiilor de învățământ la 30 km/h, inițiată de Automobil Club din Moldova, 
activiști civici și locuitori ai orașului Chișinău. Petiția a colectat peste 100 de semnături și propune 
spre realizare următoarele măsuri:

1. reproiectarea schemei de organizare a circulației rutiere în zona centrului istoric cu institui-
rea limitei de viteză de circulație a automobilelor maximă admisibilă de 30 km/h în perime-
trul străzilor Alexei Mateevici (inclusiv), Alexei Șciusev (inclusiv), Mihai Viteazul, Albișoara 
și Ismail, cu instalarea semnelor de circulație și a marcajului corespunzător, conform Regu-

31 https://fevr.org/wp-content/uploads/2021/03/30-FEVR-2013.pdf 
32 https://bit.ly/37PoMjs 
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1. reproiectarea schemei de organizare a circulației rutiere în zona centrului istoric cu 
instituirea limitei de viteză de circulație a automobilelor maximă admisibilă de 30 km/h 
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2. reproiectarea schemelor de organizare a circulației rutiere în perimetrul străzilor 
A. Mateevici (inclusiv), A. Șciusev (inclusiv), Mihai Viteazul, Albișoara și Ismail, cu 
prevederea măsurilor de calmare a traficului; 

3. reconstrucția trecerilor pietonale din preajma școlilor și grădinițelor din zona centrală 
cu aplicarea măsurilor fizice de calmare a traficului (șicane, trecere denivelată, insulițe 
de refugiu, semafor). 

 
Autoritățile din municipiul Chișinău ar putea cerceta și identifica mai multe zone rezidențiale 
în care ar putea fi aplicată soluția porțiunilor de drum cu viteza maximă admisibilă de 30 km/h. 
Odată ce viteza este limitată la 30 km/h, apar mai multe beneficii pentru comunitatea locală. 
Șoferii pot observa pericolul de accident pe carosabil și să frâneze în timp potrivit pentru a 
evita accidente rutiere sau vătămări grave. Frica de pericolul accidentelor descurajează 
plimbările și ciclismul. S-a determinat că în zonele în care viteza maximă e de 30 km/h, șoferii 
folosesc cu 12% mai puțin combustibil. Astfel, străzile devin mai sigure pentru participanții la 
trafic, iar autoritățile au grijă de siguranța cetățenilor. 
 

                                                
32 https://bit.ly/37PoMjs  

(grafic: fevr.org/)

https://fevr.org/wp-content/uploads/2021/03/30-FEVR-2013.pdf
https://bit.ly/37PoMjs
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lamentului circulației rutiere al RM;

2. reproiectarea schemelor de organizare a circulației rutiere în perimetrul străzilor A. Ma-
teevici (inclusiv), A. Șciusev (inclusiv), Mihai Viteazul, Albișoara și Ismail, cu prevederea 
măsurilor de calmare a traficului;

3. reconstrucția trecerilor pietonale din preajma școlilor și grădinițelor din zona centrală cu 
aplicarea măsurilor fizice de calmare a traficului (șicane, trecere denivelată, insulițe de re-
fugiu, semafor).

Autoritățile din municipiul Chișinău ar putea cerceta și identifica mai multe zone rezidenția-
le în care ar putea fi aplicată soluția porțiunilor de drum cu viteza maximă admisibilă de 30 km/h. 
Odată ce viteza este limitată la 30 km/h, apar mai multe beneficii pentru comunitatea locală. Șoferii 
pot observa pericolul de accident pe carosabil și să frâneze în timp potrivit pentru a evita acciden-
te rutiere sau vătămări grave. Frica de pericolul accidentelor descurajează plimbările și ciclismul. 
S-a determinat că în zonele în care viteza maximă e de 30 km/h, șoferii folosesc cu 12% mai puțin 
combustibil. Astfel, străzile devin mai sigure pentru participanții la trafic, iar autoritățile au grijă de 
siguranța cetățenilor.

Valorificarea potențialului APL-urilor în gestionarea siguranței rutiere
În prezent, nu există o subdiviziune/direcție care ar răspunde de siguranța rutieră atât în mu-

nicipiul Chișinău, cât și în alte localități. Direcția generală transport public și căi de comunicație este 
o subdiviziune a Consiliului Municipal Chișinău, care are următoarele sarcini: 

● promovarea politicii unice şi a strategiei de dezvoltare în domeniul activităţii complexului de 
transport public şi căi de comunicaţie;

● coordonarea activităţii întreprinderilor implicate în întreţinerea şi dezvoltarea căilor de co-
municaţie, tuturor genurilor de transport, indiferent de tipul de proprietate şi formă organi-
zatorico-juridică, în domeniul deservirii călătorilor, organizării şi dirijării circulaţiei rutiere, 
reţelelor electrice de iluminat, parcărilor şi parkingurilor în municipiul Chişinău33.

Fiecare oraș/localitate are probleme specifice privind siguranța rutieră, și este mai eficient 
când cazurile sunt analizate local, și nu central. În scenariul în care municipiul Chișinău ar crea o 
direcție care va răspunde de siguranța rutieră, rezultatele ar fi mai bune și mai rapide. Responsabilii 
din direcție ar colecta datele din localitate privind accidentele rutiere și porțiunile de drum periculoa-
se, ar analiza cauzele și ar identifica soluții locale. În formula actuală, datele sunt colectate de către 
Ministerul Afacerilor Interne și există mai multe puncte slabe: 

a) datele colectate nu sunt suficiente pentru analiză locală;

b) baza de date nu este publică;

c) MAI are scopul de a identifica cine se face vinovat în urma accidentului rutier, și nu să 
identifice soluții locale.

Odată cu apariția unei direcții speciale pentru dezvoltarea siguranței rutiere, autoritățile muni-
cipale ar recunoaște importanța domeniului și ar aloca un buget separat pentru acțiunile legate de 
îmbunătățirea situației actuale în municipiul Chișinău. Direcția ar deveni responsabilă de implemen-
tarea acțiunilor și obținerea indicatorilor.

33 https://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=458 

https://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=458
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APL-urile trebuie să preia inițiativa în abordarea problemelor locale legate de siguranța rutieră. 
Astfel, poate fi asigurată cercetarea porțiunilor problematice și identificarea soluțiilor după caz. Iar 
Poliției să-i revină rolul doar de instituție care aplică amenzi celor care încalcă regulamentul rutier.

Mecanism de colectare a datelor complexe privind accidentele rutiere
Țările din Uniunea Europeană colectează datele la nivel național în modul în care le găsesc 

mai potrivite (manual, electronic), însă există cadrul adoptat de Consiliul Europei, prin care se reco-
mandă să fie adoptate variabile comune, pentru a furniza date complexe despre accidentele rutiere 
înregistrate, pentru ulterioare analize. În prezent, variabilele se colectează după modelul CADaS34 
(Common Accident Data Set), acestea sunt împărțite în patru categorii: 

- variabile legate de accidentul rutier;
- variabile legate de drum;
- variabile legate de unitatea din trafic;
- variabile legate de persoanele implicate.

Colectarea datelor este o componentă importantă pentru dezvoltarea siguranței rutiere și re-
ducerea riscurilor. În prezent, datele colectate de organele responsabile sunt axate mai mult pentru 
a găsi cine este vinovatul de accident și nu oferă o imagine largă pentru ingineri, cercetători, mediul 
academic, ca să înțeleagă motivele producerii accidentului rutier. Modelul CADaS este implementat 
în Republica Moldova, însă doar parțial; ar trebui de adoptat mai multe variabile pentru a analiza 
cauzele reale ale accidentelor rutiere.

Sistemul CADaS este bine definit și nu lasă loc de interpretări, fiecare valoare este identifica-
tă în continuare prin codul variabilei, urmat de un număr care corespunde fiecărei valori și numele 
acestuia. Este dată definiția fiecărei valori, indicând particularitățile și orice ipoteze relevante cu 
privire la colectarea acestora. Sistemul CADaS recomandă colectarea a 88 de variabile, care conțin 
481 de valori:

Variabile privind 
accidentul rutier:

Variabile legate de drum: Variabile legate de 
unitatea din trafic:

Variabile legate de 
persoanele implicate:

• Numărul 
accidentului

• Data accidentului
• Timpul 

accidentului
• NUTS
• LAU
• Severitatea 

Accidentului
• Condiţiile meteo
• Accidente cu 

vehicule parcate
• Accidente cu un 

singur vehicul

• Numărul accidentului;
• Locaţia accidentului - 

latitudinea;
• Locaţia accidentului - 

longitudinea;
• Numărul drumului;
• Kilometrul numărului 

drumului;
• Categoria primului drum;
• Categoria drumului doi;
• Traficul mediu anual al 

primului drum;
• Traficul mediu anual al 

drumului numărul doi;

• Numărul 
accidentului;

• Numărul vehiculului;
• Tipul vehiculului;
• Funcţia specială a 

vehiculului;
• Remorcă;
• Puterea motorului;
• Echipament de 

siguranţă activă;
• Conducerea 

vehiculului;
• Fabricare;
• Anul înregistrării;
• Manevra vehiculului;

• Numărul accidentului;
• Numărul vehiculul;
• Numărul de identitate 

a persoanei;
• Data naşterii;
• Sex;
• Naţionalitate;
• Tipul traumei;
• Participant al traficului;
• Testul alcoolemie;
• Tipul testului 

alcoolemie;
• Rezultatul testului 

alcoolemie;

34 https://www.uv.es/sau/ppts/CADaS11_Presvalencia.pdf 

https://www.uv.es/sau/ppts/CADaS11_Presvalencia.pdf
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• Cel puţin 2 
vehicule - fără 
manevră

• Cel puţin 2 
vehicule - în 
manevră sau 
trecere

• Limita de viteză al drumului 
numărul unu;

• Limita de viteză al drumului 
numărul doi;

• Autostradă;
• Mediul urban;
• Condiţii de vizibilitate;
• Intersecţia;
• Accident la intersecţie;
• Gradul în intersecţie;
• Relaţia în intersecţie la 

gradul;
• Relaţia cu schimbul;
• Controlul joncţiunii;
• Condiţii de suprafaţă a 

drumului;
• Obstacole pe marginea 

drumului;
• Tipul carosabilului;
• Tipul carosabilului unic;
• Numărul de benzi;
• Lăţimea benzii de circulaţie;
• Banda de urgenţă;
• Marcaje rutiere;
• Zona de lucru;
• Relaţia cu zona de lucru;
• Zona de Lucru - tipul 

Lucrărilor;
• Curbura drumului;
• Raza de curbură a drumului;
• Lungimea curbei drumului;
• Denivelare a curbei drumului;
• Gradul segmentului de drum;
• Gradul.

• Primul punct de 
impact;

• Primul obiect lovit în 
carosabil;

• Primul obiect lovit de 
pe carosabil;

• Asigurarea auto a 
şoferului;

• Produs accident 
şi fugit de la faţa 
locului;

• Ţara de 
înmatriculare.

• Nivelul alcoolemiei;
• Test antidrog;
• Rezultatul testului 

antidrog;
• Data emiterii 

permisului de 
conducere;

• Valabilitatea 
permisului de 
conducere;

• Echipament de 
siguranţă;

• Poziţia persoanei în 
accident;

• Şoferul a fost distras 
de un dispozitiv;

• Deteriorarea sau 
starea psihofizică/fizic 
ă;

• Motivul călătoriei;
• Mişcarea pietonului.

Datele trebuie colectate nu doar pentru a identifica cine se face vinovat de accidentul rutier, 
este important de sintetizat timpul precis, condițiile, locul exact, starea șoferului și alți factori esenți-
ali pentru analiza și investigarea accidentelor rutiere. Aceste date ar permite identificarea acțiunilor 
necesare de întreprins pentru a îmbunătăți siguranța circulației și a interveni eficient.

Investiții în siguranța rutieră
Investițiile în domeniul siguranței rutiere salvează vieți, ridică nivelul de trai și reduc din cheltu-

ielile statului. Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru siguranța rutieră, Jean 
Todt, a avertizat că criza globală a siguranței rutiere ar putea costa economia mondială 1,8 trilioane 
USD între 2015 și 2030. El a subliniat că „deși prioritatea noastră trebuie să fie asigurarea sprijinului 
financiar internațional pentru comunitățile cele mai vulnerabile, toate țările ar trebui să aloce fonduri 
suficiente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în bugetele lor naționale: pentru o infrastructură 
mai sigură, un comportament mai sigur al utilizatorilor circulației rutiere, vehicule mai sigure, un 
sistem mai bun de management al siguranței rutiere, o aplicare mai eficientă a legilor rutiere și un 
sistem bine coordonat de răspuns după accident”.
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Republica Moldova pierde anual 3% din PIB-ul total. În anul 2020, PIB-ul Republicii Moldova 
a constituit 11,9 miliarde de dolari, iar 3% ar însemna că statul nostru a pierdut aproximativ 400 de 
milioane de dolari în urma accidentelor rutiere înregistrate: cheltuieli aferente reconstrucției porțiuni-
lor rele de drum, spitalizarea pacienților, iar în caz de deces, pierderea forței de muncă și investițiile 
statului făcute până la deces.

Autoritățile, atât centrale, cât și locale, ar trebui să perceapă banii destinați pentru siguranța 
rutieră ca o investiție, și nu ca cheltuieli. Conform unui raport realizat de iRAP35, investițiile direcțio-
nate către dezvoltarea siguranței rutiere câte 0,1%-0,2% din PIB ar permite un beneficiu de 8 USD 
la fiecare 1 USD investit, timp de 10 ani.

Municipiul Chișinău și alte orașe mari din Republica Moldova ar trebui să adauge o linie sepa-
rată bugetară pentru investiții în siguranța rutieră. La moment, majoritatea măsurilor sunt bugetate 
în „Politici și management în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor”.

Separarea bugetului local destinat siguranței rutiere ar atrage mai multă atenție în localitate 
către problema accidentelor rutiere și voința de a îmbunătăți situația actuală. Bugetul aprobat ar pu-
tea fi folosit la dezvoltarea infrastructurii locale, organizarea consultărilor publice, invitarea la discuții 
a experților în domeniu și realizarea studiilor locale cum ar putea fi îmbunătățit domeniul. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Republica Moldova și municipiul Chișinău nu sunt printre cele mai bune exemple în domeniul 
siguranței rutiere. Doar în anul 2021 au fost înregistrate 2517 accidente rutiere, 2834 de persoane 
s-au ales cu traumatisme, iar 254 de persoane au decedat. În anii 2019 și 2020, Republica Moldova 
s-a clasat pe locul doi și, respectiv, întâi, în comparație cu țările din Uniunea Europeană.

Pietonii sunt cei mai vulnerabili participanți ai traficului: în anul 2021, pe teritoriul Republicii 
Moldova au fost înregistrate 868 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor (cu 21% mai mult decât 
pentru 2020), soldate cu 88 persoane decedate (cu 3% mai puțin decât în anul precedent) și 806 
persoane traumatizate (cu 23% mai mult decât în anul precedent); 35% dintre persoanele decedate 
în urma accidentelor rutiere în anul 2021 sunt pietoni. Din numărul total de decese înregistrate în 
municipiul Chișinău în perioada ianuarie-septembrie 2021, 76,92% au survenit ca urmare a acciden-
telor rutiere cu implicarea pietonilor.

Siguranța rutieră este importantă pentru orice localitate, de ea depinde calitatea vieții cetățe-
nilor și atractivitatea de a locui în zona dată. Locuitorii trebuie să se simtă în siguranță atunci când 
traversează străzile orașului, merg pe bicicletă sau așteaptă transportul public în stație. Orice trau-
matism și/sau deces aduce pagube enorme atât morale, cât și materiale.

Au existat mai multe încercări de a atrage atenția asupra problemei date, nu s-au realizat toate 
obiectivele propuse de către autorități, și, în continuare, statul caută cine se face vinovat de produ-
cerea accidentului, pe când ar trebui să opteze pentru dezvoltarea unui mecanism de colectare a 
datelor complexe despre accidentele rutiere. 

În mod ideal, datele despre accidentele rutiere trebuie colectate cât mai precis și în detalii, 

35 https://www.vaccinesforroads.org/business-case-for-safer-roads/ 
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pentru că ele reflectă toate nivelurile de gravitate și trebuie utilizate pentru a implementa cele mai 
bune decizii pentru creșterea siguranței rutiere. Baza de date trebuie să fie publică și disponibilă 
pe scară largă, astfel încât toate părțile interesate de siguranța rutieră să poată analiza și identifica 
locațiile, caracteristicile drumului, comportamentele, caracteristicile șoferului și caracteristicile vehi-
culului care se referă la riscul de accident. Datele accidentelor rutiere trebuie folosite pentru a iniția 
proiecte de inginerie și construcții, pentru a prioritiza activitățile de aplicare a legii și pentru a evalua 
programe de contramăsuri de siguranță. La moment, mediul academic, inginerii și autorii politicilor 
publice au puține date care ar putea fi analizate pentru a identifica soluții pentru porțiunile de drum 
periculoase.

La nivel local, există mai multe încercări de a încuraja transportul alternativ, în detrimentul 
autoturismelor personale: implementarea tichetării electronice, achiziționarea de autobuze și trolei-
buze noi, apariția benzilor pentru transportul public, autorizarea pistelor pentru bicicliști, însă modul 
de implementare este adeseori criticat, iar viteza cu care se schimbă lucrurile trebuie accelerată. 
Locuitorii, în continuare, preferă autoturismul pentru confortul personal.

Astfel, această notă analitică recomandă autorităților locale și centrale:
● Soluția recomandată ca fiind cea mai eficientă este: dezvoltarea infrastructurii pentru a 

proteja participanții vulnerabili la trafic. Trei din patru decese cauzate de accidentele ru-
tiere din Chișinău sunt ale unor pietoni. Pentru a proteja participanții vulnerabili, autoritățile 
municipale trebuie să accelereze procesul de iluminare a trecerilor pentru pietoni pentru 
mai multă vizibilitate, să amenajeze treceri pentru pietoni de tip scară și să identifice și 
amenajeze porțiuni de drum unde viteza maximă admisibilă să fie de 30 km/h. Conform mai 
multor cercetări, aceasta e viteza optimă la care o persoană poate supraviețui impactului cu 
un autoturism.

● Rolul autorităților publice locale în domeniul siguranței rutiere nu este valorificat. APL-urile 
sunt cel mai eficient actor în cercetarea și identificarea soluțiilor pentru problemele locale. 
Municipiul Chișinău trebuie să creeze o secție nouă în cadrul Direcției generale transport 
public și căi de comunicație, care ar fi direct responsabilă de siguranța rutieră din capitală, 
atât în implementare, cât și în monitorizare.

● Dezvoltarea unui mecanism de colectare a datelor complexe de la locul accidentelor. 
În prezent, autoritățile și poliția colectează date mai mult pentru a găsi vinovatul de produ-
cerea accidentului, însă țările europene și modelul CADaS recomandă colectarea datelor 
pentru a înțelege problema în infrastructura locală/regională. Variabilele CADaS sunt îm-
părțile în patru categorii: variabile legate de accidentul rutier; variabile legate de drum; vari-
abile legate de unitatea din trafic; variabile legate de persoanele implicate. Sistemul CADaS 
recomandă colectarea a 88 de variabile, care conțin 481 de valori. Colectarea datelor este 
o componentă importantă pentru dezvoltarea siguranței rutiere și ameliorarea riscurilor, 
precum și pentru oferirea de informații inginerilor și mediului academic.

● Atât autoritățile centrale, cât și autoritățile locale trebuie să perceapă siguranța rutieră ca un 
domeniu important al administrării. Să stabilească o linie bugetară separată pentru finan-
țarea acțiunilor în domeniul siguranței rutiere și să privească banii alocați drept o investiție, 
și nu drept cheltuieli adăugătoare la buget. Conform unor studii, un dolar investit în sigu-
ranța rutieră, timp de 10 ani, aduce 8 dolari bugetului de stat. Acordând atenția necesară 
acestui domeniu, autoritățile ar sensibiliza și responsabiliza mai mult cetățenii cu privire la 
siguranța rutieră. 
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ANEXE

Anexa 1: Numărul de accidente rutiere în Republica Moldova și țările din UE în raport cu 1 milion de locuitori

Anexa 2: Numărul persoanelor traumatizate în accidente rutiere în municipiul Chișinău (2015-2020) (BNS)
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Anexa 3: Structura deciziilor de aplicare a sancțiunii contravenţionale, pe categorii de contravenții, în anul 2021 
(statistica.gov.md)
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Anexa 3: Structura deciziilor de aplicare a sancțiunii contravenţionale, pe categorii de 

contravenții, în anul 2021 (statistica.gov.md) 
 

Principalele sancţiuni aplicate, inclusiv:

avertisment amendă amendă

munca
neremunerată 

în folosul 
comunităţii

Total, cazuri 7 301 384 059 384 059 324

inclusiv:
Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul 

respectiv de drum
156 990 156 990

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră 
şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de 
circulaţie rutieră

_ 68 924 68 924

Încălcarea regulilor de oprire şi neacordare de prioritate 
pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier 2869 55 449 55 449

încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare 
de stat, de revizie tehnică a vehiculelor 5 29 056 29 056 c

încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor - 13 918 13 918 c

Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi 
participanţi la circulaţia rutieră 4090 13 685 13 685

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind 
permisul de conducere 4 11 880 11 880 c

încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, 
a căştii de protecţie, a vestei de protecţie-avertizare 
fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reţinere pentru 
copii şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

11 682 11 682

încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu 
deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de 
vătămări corporale uşoare

. 7 103 7 103

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu 
are asupra sa permis de conducere c 6 524 6 524
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Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de 
amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea 
unui vehicul fără un astfel de număr

331 3 575 3 575

Conducerea vehiculului sub influenţa alcoolului ori în 
stare de ebrietate produsă de alcool, predarea co nducerii 
lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului 
ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte 
substanţe

c 1 080 1 080 223

Alte tipuri de încălcări 4 193 4 193

Anexa 4: Aplicarea sancțiunilor după principalele încălcări din domeniul circulaţiei rutiere în anul 2021
Sursă: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7372&parent=0

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7372&parent=0
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