
 

PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                                                                                                                                                     

DECIZIE nr.________/______ 

din ______________2021 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentul   

privind sistemul de supraveghere video 

 

În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr.116 din 19.07.2018; Legea nr.239 

din 13.11.2008 privind  transparența  în  procesul  decizional; art.14 alin.(2), lit.a), alin.(3) din 

Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.3-5, art.11-12, 

art.20, art.23 din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

art.3-5, art.11-14 din Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; Legea nr. 229 

din  10.10.2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter 

personal pentru anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia; 

Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, examinând Nota informativă prezentată,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind sistemul de supraveghere video al Autorității executive a 

Consiliului municipal Orhei, conform anexei la prezenta decizie. 

2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile respective 

pentru asigurarea executării prevederilor prezentei decizii în conformitate cu legislația în 

vigoare, inclusiv și comunicarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal despre prevederile prezentei deciziei. 

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor privind executarea prezentei decizii se determină din 

contul alocațiilor bugetare planificate pentru anul curent. 

4. Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință persoanelor vizate, intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor locale, și poate fi atacată în Judecătoria Orhei 

în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ al Republicii Moldova. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei dl Pavel 

VEREJANU. 

 

 

 

 

Primarul al municipiului Orhei                                                       _________________ Pavel VEREJANU 

   

Viceprimarul al municipiului  Orhei _________________ Anastasia ȚURCAN 

   

Viceprimar al municipiului Orhei _________________ Cristina COJOCARI 

   

Viceprimar al municipiului  Orhei _________________ Valerian CRISTEA   

   

Secretar al Consiliului municipal Orhei _________________ Ala BURACOVSCHI 

   

Specialist principal _________________ Alina TRUSOVSCAIA 

   

Specialist principal  _________________ Grigore  MÎRA  

   

Autor :  Specialist principal _________________ Igor CERNEI  



 

Anexa (in total 5 file) 

La Decizia Consiliul Municipal Orhei nr. _________ din _______________2021 

 

Regulamentul 

privind sistemul de supraveghere video al Autorității executive a Consiliului municipal 

Orhei 
 

I. Dispoziţii generale 
1. Regulamentul privind sistemul de supraveghere video al Autorității executive a Consiliului 

municipal Orhei (în continuare - Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare, 
responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea Sistemului de supraveghere video al 
Autorității executive a Consiliului municipal Orhei (în continuare - Sistem), a resursei 
informaţionale ce include totalitatea informaţiei sistematizate, acumulate în cadrul 
monitorizării prin mijloace video şi reglementează cerinţele faţă de protecţia datelor în 
procesul de colectare, acumulare, actualizare, păstrare, procesare şi schimbului autorizat de 
date. 

2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii: 
- date cu caracter personal: orice informaţie, inclusiv video, referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă; 

- subiectul operaţiunilor de supraveghere video – orice persoană fizică care poate fi 

identificată, direct sau indirect, cu utilizarea datelor obţinute în rezultatul utilizării 

mijloacelor de monitorizare video; 

- categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau 

etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, 

datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la 

condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile 

contravenţionale; 

- prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se 

efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau 

neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, 

restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin 

transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea 

sau distrugerea; 

- operator - persoana juridică de drept public, inclusiv autoritatea publică, care, în mod 

individual sau împreună cu altele, instalează şi utilizează mijloace de monitorizare video 

precum şi stabileşte modul de prelucrare a datelor constituite din imagini; 

- persoană împuternicită de către operator – angajat al operatorului, care prelucrează date 

cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de 

la operator; 

- Sistem - Sistemul de supraveghere video al Autorității executive a Consiliului municipal 

Orhei. 

 

II. Scopurile monitorizării prin mijloace video  

3. Scopurile monitorizării prin de supraveghere video sunt: monitorizarea traficului rutier, 

monitorizarea zonelor publice inclusiv celor de interes sporit, asigurarea securității traficului 

rutier şi pietonal, prevenirea încălcărilor legislației de către persoanele fizice și juridice, 

asigurarea securităţii persoanelor şi  bunurilor,  a pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, 

proprietății publice, asigurarea securității şi menținerii ordinii publice, gestionării serviciilor 

publice. 

4. Supravegherea video ale Autorității executive a Consiliului municipal Orhei nu are ca scop 

captarea sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie 

„categorii speciale de date cu caracter personal ”. 

5. Zone supraveghere video: 

- căile publice de acces, drumurile publice și  intersecțiile drumurilor publice;  

- zonele de acces şi spaţiile destinate publicului din domeniul public;  
- zonele publice de odihnă și agrement; 

- bunurile imobile publice și teritoriile adiacente ale acestora. 



 

6. Amplasarea mijloacelor de supraveghere video asigură limitarea monitorizării zonelor care nu 

prezintă interes pentru scopurile urmărite conform prezentului Regulament și legislației în 

vigoare a Republicii Moldova. 

 

III. Administrarea Sistemului  

7. Sistemul este o resursă informaţională a Autorității executive a Consiliului municipal Orhei. 

Proprietarul Sistemului este Autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Orhei, care 

exercită dreptul de proprietate publică a Unităţii Administrativ - Teritoriale municipiului Orhei. 

8. Administrator al Sistemului este persoană împuternicită prin dispoziția Primarului municipiului 

Orhei. 

9. Atribuţiile administratorului sunt stabilite prin dispoziția Primarului municipiului Orhei. 

 

IV. Operatorii Sistemului și gestionarea datelor. 

10. Operatori ai Sistemului este Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, Inspectoratul 

de Poliție Orhei și Serviciul de Informație și Securitate, Direcția teritorială Orhei, 

întreprinderile municipale conform competențelor. 

11. Operatorii Sistemului activează independent, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

12. Operatorii Sistemului gestionează imaginile înregistrate respectând prevederile legale în 

domeniu, inclusiv: Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; Legea nr. 229 din  10.10.2013 

pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru 

anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia; Hotărârea Guvernului 

nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal. 

13. Operatorii Sistemului poartă răspundere pentru acțiunile întreprinse și de acțiunile întreprinse 

de către reprezentanții acestora. 

14. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei nu poartă răspundere pentru acțiunile 

întreprinse de ceilalți operatori și de către reprezentanții acestora. 

15. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei asigură împreună cu ceilalți operatori 

funcționarea, dezvoltarea şi menținerea Sistemului, schimbul de informaţii, plasarea 

echipamentului, asigurarea funcţionalităţii întregului Sistem. 

 

V. Condiţii de supraveghere video ale Autorității executive a Consiliului 

municipal Orhei 
16. Supravegherea video se efectuează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind 

protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi 
garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 

17. Este interzisă supravegherea video ale Autorității executive a Consiliului municipal Orhei în 

alte scopuri decât cele indicate în art. II al prezentului Regulament.  

18. Este interzisă supravegherea video ale Autorității executive a Consiliului municipal Orhei a 

altor zone decât cele indicate în art.II al prezentului Regulament.  

19. Prelucrarea datelor prin care se vizualizează interiorul imobilelor private sau a căilor de acces 

în interiorul respectivelor imobile este permis doar cu acordul proprietarilor acestor imobile. 

20. Operatorii care utilizează mijloace de supraveghere video sunt obligaţi să informeze subiecţilor 

operaţiunilor de supraveghere video prin afișarea unui anunț vizibil despre existenţa 

mijloacelor de supraveghere video. 

 

 

VI. Instalarea, administrarea, exploatarea Sistemului 

21. Camera de Servere 

Camera de Servere este încăperea unde se află serverele de stocare primară a informației. Ea se 

află în sediul Autorității executive a Consiliului municipal Orhei, MD-3500, str.Vasile Mahu, 

160, mun.Orhei. 

Este interzis accesul neautorizat în Camera de Servere. Accesul este strict limitat angajaţilor 

autorizaţi (administratorul de sistem, Primarul mun. Orhei, Viceprimarul mun.Orhei care 



 

exercită funcția de primar interimar). Accesul temporar în Camera de Servere se poate acorda 

altor persoane, în afara celor menţionate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea 

Primarului or. Orhei și doar în însoțirea administratorului de sistem. Aceste persoane nu vor 

avea acces la datele personale prelucrate în activitatea de monitorizare video. 

 

22. Serverele de Monitorizare 

Fiecare operator deține cîte un server de monitorizare. Prezentul echipament permite 

monitorizarea datelor în timp real cu prioritate sporită, independent de alți operatori. Aceste 

servere permit stocarea datelor suplimentare de pe camere, atît format foto cît și în format 

video. Stocarea și operarea acestor date se va efectua doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor de 

serviciu, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

23. Interconexiunile 

În scopul de a asigura un nivel sporit de securitate în transportul de date, accesul la serverele de 

stocare este realizat printr-o conexiune directă de fibră optică dintre Autoritatea executivă a 

Consiliului municipal Orhei, Inspectoratul de Poliție Orhei și Serviciul de Informație și 

Securitate, Direcția teritorială Orhei, cu acces restricționat pentru conexiunile de internet și 

intranet. Orice punct de monitorizare trebuie să fie cu acces limitat în biroul acestuia. 

 

24. Accesul către aplicația de monitorizare 

Accesul către aplicația de supraveghere video va fi realizat prin nume de utilizator și parola, 

care va fi instalată direct în dispozitiv, fără ca aceste date să fie transmise sub formă deschisă. 

Persoana care a primit dispozitivul presetat și conectat poartă răspundere deplină pentru 

vizualizarea, stocarea și prelucrarea informației, în concordanță cu legislația în vigoare. 

Accesul către aplicația de supraveghere video va fi oferit de către administratorul de sistemă. 

Va fi acordat dreptul de monitorizare la solicitarea conducătorilor instituțiilor conectate la 

sistemul de supraveghere video. 

 

VII. DEZVOLTAREA SISTEMULUI 

 

25. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei în permanență va realiza acțiunile necesare 

pentru dezvoltarea și avansarea posibilităților Sistemului. 

26. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor în acest domeniu, Autoritatea executivă a Consiliului 

municipal Orhei va identifica și alte soluții tehnice privind acordarea accesului la Sistem pentru 

operatori, sau prelucrarea datelor ce vor fortifica scopurile urmărite de prezentul sistem, 

respectînd toate normele de securitate. 
27. Prezentul sistem poate fi integrat cu alte sisteme automatizate urmărind aceleași scopuri și 

aceleași măsuri de securitate.  

 
VIII. PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE ŞI SECURITATEA 

INFORMAŢIILOR 

 

28. Pentru a proteja securitatea sistemului de supravegherea video şi pentru a spori gradul de 
protecţie a vieţii, au fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice: 

- limitarea  timpului  de  stocare  a  materialului  filmat,  în  conformitate  cu  cerinţele  de 

securitate; 

- mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află în spaţii 

securizate, protejate de măsuri de securitate fizică. Fiecare conducător al instituției ce utilizează 

un server de stocare a datelor va asigura măsurile respective de securitate; 
- toţi utilizatorii cu drept de acces au semnat declaraţii de confidenţialitate, prin care se 

obligă să respecte prevederile legale în domeniu; 

- dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaşte, doar pentru acele 

resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

- doar administratorul de sistem, numit în acest sens de către Primarul mun. Orhei, are 

dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii 

generale de acces la bazele de date; 



 

- va fi acordat dreptul de acces la solicitarea conducătorilor instituțiilor conectate la sistemul de 

monitorizare video; 

- administratorul de sistem ține în permanenţă o listă actualizată a tuturor persoanelor care au 
drept de acces la sistemul de supraveghere video.  

 
IX. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA 

ACESTORA 
 

29. Drepturi de acces 

Accesul la imaginile stocate şi/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video 
este limitat la un număr redus de persoane (în ce scop şi ce tip de acces). În special, se 
impun limite în privinţa persoanelor care au dreptul: 

- să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt 

accesibile persoanelor desemnate să desfăşoare activitatea de monitorizare; 

- să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în  

cazuri  justificate,  cum  ar  fi  cazurile  prevăzute  expres  de  lege  şi  incidentele  de 

securitate, de către persoanele special desemnate; 

- să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material filmat. 

 

30. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii 

Fiecare participant va semna o declaraţie de confidenţialitate. 

 
31. Dezvăluirea datelor cu caracter personal 

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terţi va fi documentată şi supusă unei 
analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte 

compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost 
colectate iniţial pentru prelucrare (de securitate şi control acces).  

 

32. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei are obligaţia punerii la dispoziţia 

organelor de drept, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă 

săvârşirea unor fapte de natură penală. 
 

33. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau 

evaluarea performanţei la locul de muncă. 

 
34. În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda 

informații din prezentul sistem, Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu 

condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare  
de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane. 

 

X. DURATA DE STOCARE 

 
35. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este 

proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate 
pentru o perioadă care nu depăşeşte 60 de zile, după care se şterg prin procedură automată în 
ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de 
păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul 
necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. 
 

36. Se acceptă stocarea suplimentară a datelor pe serverele de monitorizare a operatorilor. Stocarea 

datelor pe aceste servere se vor efectua de către instituții individual, pe un termen stabilit de 

către instituția respectivă, după necesitatea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, respectînd 

legislația în vigoare. 

 

XI. DISPOZIȚII FINALE 

 

37. Persoanele responsabile pentru monitorizarea Sistemului de supravegherea video poartă 



 

răspundere materială, disciplinară, administrativă, civilă sau penală pentru încălcarea 

prevederilor legislației în vigoare și prezentului Regulament. 

 

 

 

Autor: Specialist principal ___________________ Igor CERNEI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr.______ din ____________2021 

Cu privire la aprobarea Regulamentul privind sistemul de supraveghere video 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Autor: Specialist principal, Igor CERNEI  

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de actului administrativ individual şi finalităţile 

urmărite 

   Respectare prevederilor legale, stipulate în Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal; 

 Asigurarea înregistrării Autorității executive a Consiliului municipal Orhei în calitate de operator de 

prelucrarea datelor cu caracter personal.  

3.  Principalele prevederi  ale proiectului și evidențierea  elementelor noi 

  Aprobare Regulamentul privind sistemul de supraveghere video al Autorității executive a Consiliului 

municipal Orhei. 

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

Art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr.116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind  

transparența  în  procesul  decizional; art.14 alin.(2), lit.a), alin.(3) din Legea privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.3-5, art.11-12, art.20, art.23 din Legea nr.133 din 8 iulie 

2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; art.3-5, art.11-14 din Legea nr.982 din 11.05.2000 

privind accesul la informaţie; Legea nr. 229 din  10.10.2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în 

domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea acesteia; Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă 

de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei  

6. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul. 

7. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul. 

8. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea 

normelor legislative, de către specialistul jurist din cadrul primăriei Orhei și este avizat. 

9. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

____ aprilie  a.2021 

 

Autor: Specialist principal ___________________ Igor CERNEI  

 

 

 

 


