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Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public pe tema montării camerelor video de 

monitorizare a traficului, Administrația Străzilor București (ASB) face următoarele precizări:  

Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor, are în derulare un contract în 

valoare de 756.000 lei pentru montarea unui număr de 56 camere de supraveghere fixe în 19 

intersecții, poziționarea acestora urmând să fie stabilită în viitorul apropiat în funcție de 

resursele de energie electrică disponibile în locații, iar orientarea acestora fiind către benzile de 

circulație existente.  

Camerele de supraveghere video dețin toate certificările necesare și vor fi exploatate în 

conformitate cu normele RGPD în vigoare.  

Scopul principal pentru care sunt prelucrate datele colectate prin Sistem este generarea de 

statistici specifice monitorizării traficului rutier, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de 

fluidizare a traficului din București prin luarea măsurilor de prevenție specifice, conform 

legislației în vigoare și atribuțiilor pe care le are Administrația Străzilor. 

 

Caracteristicile de tip ”recunoaștere facială” și ”recunoaștere numere de înmatriculare 

(ANPR)” se referă strict la calitatea imaginilor video preluate de Sistem. Aceste caracteristici 

nu reprezintă module separate și nu sunt integrate cu alte aplicații/baze de date de pe 

teritoriul României sau internaționale având în vedere că în acest moment nu există legislație 

aplicabilă care să permită o astfel de interconectare.  

Prelucrarea mai sus descrisă are ca temei juridic art. 6 alin (1) litera e din RGPD, respectiv 

”prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public 

sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.” 

Astfel, prelucrarea datelor personale prin intermediul Sistemului de către ASB presupune doar 

colectarea imaginilor din locații, fără analizarea acestora sau rularea imaginilor în alte 

aplicații/baze de date pentru identificarea efectivă a persoanelor fizice ale căror date personale 

sunt prelucrate.  

Sistemului de monitorizare va fi operat de către Centrul de Control Trafic al Municipiului 

București.  

Imaginile preluate vor respecta normativele RGPD în vigoare. Imaginile sunt stocate pe o 

perioadă de maxim 30 de zile, apoi sunt șterse automat la împlinirea celor 30 de zile. Sunt 

păstrate pe o perioadă mai lungă exclusiv acele imagini care fac obiectul unei anchete aflate în 

derulare, în conformitate cu cadrul legal. Acestea se șterg în momentul în care ancheta ajunge 

la final, iar autoritățile competente transmit acordul de ștergere a respectivelor date.  

Imaginile preluate prin camerele video vor fi dezvăluite doar autorităților publice în 

conformitate cu o obligație legală în vederea exercitării funcției lor oficiale, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare (instanțe de judecată, Poliție, etc.). 



Imaginile vor fi transmise în dispecerat prin conexiuni tip VPNOI, dar nu vor putea fi accesate 

de la distanță (prin internet). 

Considerăm astfel că îngrijorările exprimate în spațiul public legate de protecția datelor cu 

caracter personal sunt neîntemeiate și reiterăm faptul că scopul amplasării camerelor video este 

în primul rând de prevenție, așa cum se întâmplă cu toate sistemele de monitorizare video 

montate de către administrațiile locale, la nivel național. Totodată, acest sistem ne va permite 

să acționăm în timp real pentru fluidizarea traficului.  
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