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O R D I N 
 
”___29___”____ianuarie____2020                                       Nr. __21__ 

 
Cu privire la protecția datelor cu  
caracter personal    
 
În scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal și conducându-mă 

de prevederile Legii nr. 133 din 18.07.2011 „Privind protecția datelor cu caracter 
personal”, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 „Privind 
aprobarea Cerințelor față de asigurarea securități datelor cu caracter personal la 
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 
personal”,   

O R D O N: 
 1. Se aprobă Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul 
Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și 
Reabilitare” (anexa nr. 1).  

1.1. Persoană responsabilă de implementarea și monitorizarea respectării 
Politicii de securitate a datelor cu caracter personal se numește – Șeful serviciului 
juridic. 

2. În concordanță cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal, se 
aprobă următoarele regulamente: 

2.1. Regulamentul cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter 
personal din sistemul de evidență a salariaților (anexa nr. 2). 

2.2. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu 
caracter personal în sistemul de evidență contabilă (anexa nr. 3). 

2.3. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu 
caracter personal în sistemul de evidență „Planificarea economică și financiară” 
(anexa nr. 4). 

2.4. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu 
caracter personal în sistemul de supraveghere prin mijloace video (anexa nr. 5). 

2.5. Regulamentul privind asigurarea securității datelor medicale cu caracter 
personal (anexa nr. 6). 

2.6. Regulamentul privind asigurarea securității datelor medicale cu caracter 
personal prelucrate manual (pe suport de hârtie) (anexa nr. 7). 

2.7. Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal 
ale pacientului (anexa nr. 8). 

3. Se numește persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter 
personal a salariaților – Șeful secției resurse umane, informare și comunicare. 



3.1. În acest context, persoana responsabilă va asigura implementarea în 
cadrul CREPOR a „Declarației de confidențialitate” cu toți utilizatorii care au 
acces la sistemul informațional de prelucrare a datelor cu caracter personal a 
salariaților, sau le prelucrează manual, în Secție. 

3.2. Va întreprinde acțiuni privind modificarea de rigoare, în conformitate cu 
cerințele prezentului ordin, a regulamentelor de activitate a subdiviziunilor și 
Fișelor de Post a salariaților. 

3.3. În activitatea sa, persoana responsabilă se va călăuzi de prevederile 
Regulamentelor aprobate potrivit prezentului ordin. 
 4. Se numește persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter 
personal pentru sistemul informațional de evidență contabilă, inclusiv „1C” 
Contabilitate – Contabilul-șef. 

4.1. În acest context, persoana responsabilă va asigura implementarea în 
cadrul secției a „Declarației de confidențialitate” cu toți utilizatorii care au acces la 
sistemul de evidență contabilă inclusiv „1C” Contabilitate. 

4.2. În activitatea sa, persoana responsabilă se va călăuzi de prevederile 
Regulamentelor aprobate potrivit prezentului ordin.   

5. Se numește persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter 
personal în cadrul sistemului de evidență „Planificarea economică și financiară” – 
Șeful secției planificare, analiză și evaluare. 

5.1. În acest context, persoana responsabilă va asigura implementarea 
„Declarației de confidențialitate” semnată cu toți utilizatorii care au acces la 
sistemul informațional de prelucrare a datelor cu caracter personal, sau le 
prelucrează manual, în cadrul Secției. 

5.2. În activitatea sa, persoana responsabilă se va călăuzi de prevederile 
Regulamentelor aprobate potrivit prezentului Ordin. 

6. Se desemnează funcțiile persoanelor responsabile privind asigurarea 
securității datelor medicale cu caracter personal la prelucrarea acestora cu 
utilizarea tehnologiilor informaționale și în mod manual (pe suport de hârtie): 

Biroul de înregistrare și arhivare - Director adjunct medicină, medicul 
internist; 

Secția Reabilitare I - Medic șef secție, asistent medical superior; 
Secția Reabilitare II - Medic șef secție, asistent medical superior; 
Secția Reabilitare III - Medic șef secție, asistent medical superior; 
Secția Protezare Primară, Complicată și Atipică - Medic șef secție, asistent 

medical superior; 
Secția reabilitare profesională - Director adjunct medicină, medic specialist;  
Departamentul consultativ, medicină fizică și balneologie - Șef Departament, 

asistent medical șef; 
Secția asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice - Șef Departament, specialist 

relații sociale; 
Secția managementul documentelor și secretariat - Specialist probleme 

sociale principal; 
 
Sistemele informaționale administrate - Inginer exploatarea sistemelor 

informaționale. 
6.1. Persoanele responsabile în activitatea sa vor respecta întocmai cerințele 

prevăzute de regulamentele aprobate potrivit prezentului Ordin. 



7. Persoanele numite responsabile vor organiza instruirea subalternilor 
referitor la cunoașterea categoriilor de date cu caracter personal și cerințelor de 
protecție a acestora, cât și a persoanelor noi angajate cu înregistrarea în registru 
special. 

8. Se numesc persoane responsabile privind asigurarea securității, păstrarea 
și eliberarea datelor cu caracter personal în mod manual: registratorul medical, 
arhivistul. 

8.1. Persoanele numite responsabile vor elabora Registru special pentru 
înregistrarea fișelor medicale eliberate și scoase din CREPOR. 

9. Se numește persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter 
personal prelucrate prin sistemul de supraveghere video, precum și de 
implementare a prevederilor Regulamentului aprobat – Inginerul exploatarea 
sistemelor informaționale. 

10. A aproba formularul tipizat de informare privind efectuarea 
supravegherii prin mijloace video (pictogramă) în cadrul sistemului de evidență 
gestionat de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie și Reabilitare” în calitate de operator de date cu caracter personal (anexa 
nr. 9). 

11. A pune în seama dlui. Tovba Vasile, intendent, afișarea formularului 
tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video, în zona supravegheată, 
la o distanță rezonabilă de dispozitivele de captare a imaginilor pentru a asigura o 
vizibilitate suficientă. 

12. A dispune utilizarea la întocmirea corespondenței (documentației) ce 
conține (prelucrează) date cu caracter personal, a inscripțiilor informative 
referitoare la faptul că scrisoarea (documentul) cuprinde date cu caracter personal, 
numărul de înregistrare a sistemului de evidență în cadrul căruia sunt prelucrate 
datele, precum și prescripțiile privind limitele prelucrării ulterioare a datelor 
operate. 

13. Informarea terților privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va 
efectua prin includerea în textul scrisorii (documentului), în partea de jos a filei, a 
următorului text1, luat în chenar: 

„Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul 
sistemului de evidență nr. _ _ _ _ _ _ _-_ _ _, înregistrat în registrul de evidență a 
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. 
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute 
de Legea nr. 133 din 18.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.” 

14. Executorii corespondenței (documentației) oficiale în procesul de 
întocmire a scrisorilor (documentelor) se vor conduce de prevederile Politicii de 
securitate a datelor cu caracter personal în cadrul CREPOR, precum și a 
Regulamentelor aprobate, luând în considerație următoarele: 

- sistema (baza/registrul) de evidență a datelor cu caracter personal 
„Evidența pacienților și prelucrarea datelor medicale cu caracter personal” este 
înregistrată în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu 
nr. 0001145 – 003; 

- sistema (baza/registrul) de evidență a datelor cu caracter personal „Date cu 
caracter personal ale salariaților” este înregistrată în Registrul de evidență al 
operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0001145 – 002. 

                                                            
1 Parametri de redactare: Times New Roman, 10, BOLD 
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I. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE 

Art. 1. Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Instituției publice 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - Politica) 
conține cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora 
în cadrul sistemelor informaționale și mecanice de date cu caracter personal și are drept scop 
stabilirea regulilor de implementare de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - Instituție) a măsurilor tehnice și organizatorice 
necesare pentru asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul sistemelor informaționale și mecanice de date cu caracter personal și/sau 
registrelor ținute manual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal, publicată la 14.10.2011 în Monitorul Oficial nr. 170-175.  

Art. 2. În sensul prezentei Politici, se definesc următoarele noțiuni:  

• autentificare – verificarea identificatorului atribuit subiectului de acces, confirmarea 
autenticității; 

• date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana 
care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul 
ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale 
sau sociale; 

• fișiere temporare – ansamblu de date sau informații pe suport digital creat pentru o 
perioadă de timp limitat până la inițierea îndeplinirii sarcinilor pentru care au fost desemnate; 

• identificare – atribuirea unui identificator subiecților și obiectelor de acces și/sau 
compararea identificatorului prezentat cu lista identificatoarelor atribuite; 

• integritate – certitudinea, necontradictorialitatea și actualitatea informației care conține 
date cu caracter personal, protecția ei de distrugere şi modificare neautorizată; 

• mijloace de protecție criptografică a informației care conține date cu caracter 
personal – mijloace tehnice, de program şi tehnico-aplicative, sisteme şi complexe de sisteme ce 
realizează algoritmi de conversie criptografică a informației care conține date cu caracter personal, 
destinate să asigure integritatea şi confidențialitatea informației în procesul de prelucrare, 
depozitare şi transmitere a acesteia prin canalele de comunicații; 

• politica de securitate a datelor cu caracter personal – document, elaborat de către 
deținătorul de date cu caracter personal, care oferă o descriere precisă a măsurilor de securitate şi 
trăsăturilor de protecție selectate pentru securitatea datelor, ținându-se cont de potențialele pericole 
pentru datele cu caracter personal prelucrate şi riscurile reale la care sunt expuse acestea; 

• perimetru de securitate – zona care reprezintă în sine o barieră de trecere asigurată cu 
mijloace de control fizic şi/sau tehnic al accesului; 

• persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal – 
persoana responsabilă de funcționarea corespunzătoare a sistemului complex de protecție a 
informației care conține date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi 
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monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deținătorului de date cu caracter 
personal; 

• prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni 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, ștergerea sau distrugerea; 

• protecția informației contra acțiunilor neintenționate – ansamblu de măsuri orientate 
spre prevenirea acțiunilor neintenționate, provocate de erorile utilizatorului, defectele mijloacelor 
tehnico-aplicative, fenomenele naturii sau alte cauze ce nu au ca scop direct modificarea 
informației, dar care conduc la distorsiunea, distrugerea, copierea, blocarea accesului la informație, 
precum şi la pierderea, distrugerea acesteia sau la defectarea suportului material al informației care 
conține date cu caracter personal; 

• purtător de date cu caracter personal – suport magnetic, optic, laser, de hârtie sau alt 
suport al informației, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepționează, se păstrează 
sau, în alt mod, se utilizează documentul şi care permite reproducerea acestuia; 

• restaurarea datelor – procedurile cu privire la reconstituirea datelor cu caracter personal 
în starea în care se aflau până la momentul pierderii sau distrugerii acestora; 

• tehnologie informațională ((IT) Eng. Informational Technology) – totalitatea metodelor, 
procedeelor şi mijloacelor de prelucrare şi transmitere a informației care conține date cu caracter 
personal şi regulile de aplicare a acesteia; 

• utilizator – persoana care acționează sub autoritatea deținătorului de date cu caracter 
personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaționale de date cu caracter personal; 

• sesiune de lucru – perioada care durează din momentul pornirii calculatorului şi aplicației 
de utilizare a resursei informaționale sau din momentul pornirii resursei informaționale şi până la 
momentul opririi acestora; 

• sistem informațional de date cu caracter personal – totalitatea resurselor şi tehnologiilor 
informaționale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi 
furnizării de informație care conține date cu caracter personal; 

• stocare – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal. 

II. CERINŢE GENERALE 

Art. 3. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă o parte componentă a 
lucrărilor de creare, dezvoltare şi exploatare a sistemului informațional de date cu caracter personal 
şi vor fi efectuate neîntrerupt de către persoanele responsabile, angajate în cadrul Instituției. 

Art. 4. Protecția datelor cu caracter personal în sistemele informaționale de date cu caracter 
personal este asigurată printr-un complex de măsuri tehnice şi organizatorice de preîntâmpinare a 
prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal. 
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Art. 5. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele 
informaționale de date cu caracter personal se înfăptuiesc ținându-se cont de necesitatea asigurării 
confidențialității acestor măsuri. 

Art. 6. Înfăptuirea oricăror măsuri şi lucrări cu folosirea resurselor informaționale ale 
deținătorului de date cu caracter personal este interzisă în cazurile în care nu sunt adoptate şi 
implementate măsuri corespunzătoare de protecție a datelor cu caracter personal. 

Art. 7. Sunt supuse protecției toate resursele informaționale ale deținătorilor de date cu 
caracter personal, care conțin date cu caracter personal, inclusiv: 

1) suporturile magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informației electronice, masive 
informaționale şi baze de date; 

2) sistemele informaționale, rețelele, sistemele operaționale, sistemele de gestionare a 
bazelor de date şi alte aplicații, sistemele de telecomunicații, inclusiv mijloacele de confecționare 
şi multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a informației. 

Art. 8. Protecția datelor cu caracter personal în sistemele informaționale de date cu caracter 
personal este asigurată în scopul: 

1) preîntâmpinării scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin metoda 
excluderii accesului neautorizat la aceasta; 

2) preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter 
personal în rețelele telecomunicaţionale şi resursele informaționale; 

3) respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaționale şi a programelor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; 

4) asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în rețelele 
telecomunicaţionale şi resurselor informaționale; 

5) păstrării posibilităților de gestionare a procesului de prelucrare şi păstrare a datelor cu 
caracter personal. 

Art. 9. Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale se 
efectuează prin următoarele metode: 

1) preîntâmpinarea conexiunilor neautorizate la rețelele telecomunicaţionale şi interceptării 
cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin aceste rețele; 

2) excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate; 

3) preîntâmpinarea acțiunilor speciale tehnice şi de program, care condiționează distrugerea, 
modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi de program; 

4) preîntâmpinarea acțiunilor intenționate şi/sau neintenționate a utilizatorilor interni şi/sau 
externi, precum şi a altor angajați ai deținătorului de date cu caracter personal, care condiționează 
distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi 
de program. 
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Art. 91. În cazul colectării datelor în mod direct de la subiectul acestora operatorul este 
obligat să furnizeze solicitantului următoarea informație: (i) identitatea operatorului; (ii) scopul 
prelucrării; (iii) destinatarii datelor cu caracter personal sau existența accesului terților la acestea.  

Art. 10. Preîntâmpinarea scurgerii de informații care conțin date cu caracter personal, 
transmise prin canalele de legătură, este asigurată prin folosirea metodelor de cifrare a acestei 
informații, inclusiv cu utilizarea măsurilor organizaționale, tehnice şi de regim. 

Art. 11. Preîntâmpinarea accesului neautorizat la informațiile care conțin date cu caracter 
personal şi circulă sau se păstrează în mijloace tehnice este asigurată prin metoda folosirii 
mijloacelor speciale tehnice şi de program, cifrării acestor informații, inclusiv prin măsurile 
organizaționale şi de regim.  

Art. 12. Preîntâmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau 
defecțiunilor în funcționarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu caracter personal este 
asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecție speciale tehnice şi de program, inclusiv a 
programelor licențiate, programelor antivirus, organizării sistemului de control al securității soft-
ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranță. 

Art. 13. Instituția se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal care vizează 
subiectul de date care și-a manifestat, în formă scrisă și cu o motivare întemeiată, dreptul la 
opoziție privind prelucrarea datelor sale, cu excepția cazurilor când legea stabilește altfel.  

III. POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 14. Prezenta Politică poate fi revizuită o dată în an, ca rezultat al modificărilor sau 
reevaluării componentelor acesteia, şi este aprobată prin Ordinul Directorului Societății (în 
continuare - Director). 

Art. 15. Prevederile prezentei Politici vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor și altor angajați 
ai Instituției. 

Art. 16. Prin Ordinul Directorului va fi numită persoana responsabilă de elaborarea, 
implementarea și monitorizarea respectării Politicii date.  

Art. 17. Măsurile de securitate emise vor fi stabilite conform regulamentelor de securitate 
ale fiecărui sistem care prelucrează date cu caracter personal. 

Art. 18. Mecanismul de punere în aplicare a măsurilor de securitate este prevăzut de prezenta 
politică de securitate. 

Art. 19. Nomenclatorul datelor cu caracter personal prelucrate este stabilit de Regulamentul 
de securitate al fiecărui sistem, care prelucrează date cu caracter personal. 

Art. 20. Lista nominală a utilizatorilor, autorizați să acceseze datele cu caracter personal este 
stabilită prin Ordinul Directorului. 

Art. 21. Documentația tehnică cu privire la controalele de securitate este ținută sub formă 
de registre de către persoana responsabilă, numită prin Ordinul Directorului pentru fiecare sistem 
informațional în parte. 
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Art. 22. Orarul controalelor de securitate este stabilit de către persoana numită responsabilă, 
în conformitate cu regulamentul de securitate al fiecărui sistem care prelucrează date cu caracter 
personal. 

Art. 23. Rapoartele despre incidentele de securitate sunt înregistrate în registrele respective 
de către persoanele responsabile. Fiecare incident urmează a fi adus la cunoștința conducerii 
Societății în mod de urgență, pentru a putea fi identificată procedura de soluționare a incidentului. 

IV. SECURITATEA MEDIULUI FIZIC ŞI A TEHNOLOGIILOR 
INFORMAŢIONALE FOLOSITE ÎN PROCESUL PRELUCRĂRII             
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Secțiunea 1. Autorizarea accesului fizic. 

Art. 24. Accesul în sediile/oficiile/birourile ori spațiile unde sunt amplasate sistemele 
informaționale de date cu caracter personal este restricționat, fiind permis doar persoanelor care 
au autorizația necesară şi doar în timpul orelor de program, conform listei nominale de acces la 
sistemul informațional şi însemnelor corespunzătoare (insigne, ecusoane, cartele de identificare, 
cartele cu microprocesoare). 

Art. 25. Accesul în camera de situare a serverului este permisă doar personalului IT. 
Personalul străin are acces doar sub stricta supraveghere a unui specialist IT. Toate operațiunile 
de acces la servere sau alte mijloace tehnice sau software se face de către personalul IT al 
Instituției. 

Secțiunea 2. Administrarea şi monitorizarea accesului fizic. 

Art. 26. Se efectuează administrarea şi monitorizarea accesului fizic în toate punctele de 
acces la sistemele informaționale de date cu caracter personal, inclusiv se reacționează la 
încălcarea regimului de acces. 

Art. 27. Înainte de acordarea accesului fizic la sistemele informaționale de date cu caracter 
personal se verifică competențele de acces. Persoanele noi angajate sunt instruite în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal și semnează declarația de confidențialitate emisă în acest 
sens.  

Art. 28. Sunt utilizate mijloace automatizate care asigură identificarea cazurilor de acces 
neautorizat şi inițierea acțiunilor de blocare a accesului. 

Secțiunea 3. Securitatea sediilor/oficiilor/birourilor şi mijloacelor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal. 

Art. 29. Perimetrul de securitate se determină concret şi clar. Perimetrul clădirii sau încăperii 
în care sunt amplasate mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie integru 
din punct de vedere fizic. 

Art. 30. Pereții exteriori ai încăperilor trebuie să fie rezistenți, intrările echipate cu lacăte, 
mijloace de control al accesului, semnalizare etc. 
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Art. 31. În cazul amplasării încăperilor la parter şi/sau la ultimul etaj al clădirii, precum şi 
în cazul existenței balcoanelor, scărilor antiincendiare, la ferestrele încăperilor respective se 
instalează gratii. 

Art. 32. Computerele, serverele, alte terminale de acces trebuie amplasate în locuri cu acces 
limitat pentru persoane străine. 

Art. 33. Ușile şi ferestrele se încuie în cazul în care în încăpere lipsesc angajații. 

Art. 34. Agendele şi/sau cărțile de telefoane în care se conțin indicii despre locul amplasării 
mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor fi accesibile persoanelor străine. 

Art. 35. Amplasarea mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să 
răspundă necesității asigurării securității acestora contra accesului nesancționat, furturilor, 
incendiilor, inundațiilor şi altor posibile riscuri. 

Art. 36. Folosirea tehnicii foto, video, audio sau altor mijloace de înregistrare în perimetrul 
de securitate este admisă doar în cazul prezenței unei permisiuni speciale a conducerii deținătorului 
de date cu caracter personal. 

Art. 37. Utilajul de rezervă şi purtătorii de informații care conțin date cu caracter personal 
se păstrează în locuri care permit evitarea distrugerilor sau deteriorărilor ca rezultat al calamităților 
în sediul/oficiul/biroul de bază. 

Secțiunea 4. Controlul vizitatorilor. 

Art. 38. Vizitatorii încăperilor unde sunt amplasate sisteme informaționale de date cu 
caracter personal vor fi supravegheați în încăperile unde au acces. În birourile cu acces interzis 
aceștia pot intra doar sub supravegherea personalului autorizat.  

Art. 39. În cazul depistării persoanelor cu acces interzis în birourile cu acces limitat, aceștia 
vor fi invitați să părăsească în mod cât mai urgent. Incidentul va fi adus la cunoștința personalului 
IT. 

Secțiunea 5. Securitatea electroenergetică. 

Art. 40. Se asigură securitatea echipamentului electric utilizat pentru menținerea 
funcționalității sistemelor informaționale de date cu caracter personal, a cablurilor electrice, 
inclusiv protecția acestora contra deteriorărilor şi conectărilor nesancționate. În cazul apariției 
situațiilor excepționale, de avarie sau de forță majoră, trebuie asigurată posibilitatea deconectării 
electricității la sistemele informaționale de date cu caracter personal, inclusiv posibilitatea 
deconectării oricărui component IT. 

Art. 41. Componentele IT vor fi utilate cu surse autonome de alimentare cu energie electrică 
de scurtă și lungă durată ((UPS) Engl. - Uninterruptible Power Supply), care sunt folosite pentru 
terminarea corectă a sesiunilor de lucru a sistemului (componentului) în cazul deconectării de la 
sursa principală de alimentare cu energie electrică. 
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Secțiunea 6. Securitatea cablurilor de rețea. 

Art. 42. Cablurile de rețea, prin care se efectuează operațiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, trebuie protejate contra conectărilor nesancționate sau deteriorărilor. Cablurile 
de tensiune vor fi separate de cele comunicaționale pentru a exclude bruiajul.  

Secțiunea 7. Asigurarea securității antiincendiare a sistemelor informaționale de date cu 
caracter personal. 

Art. 43. Instituția va dispune de mijloace de asigurare a securității antiincendiare a 
sediilor/oficiilor/birourilor unde sunt amplasate sistemele informaționale de date cu caracter 
personal şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Secțiunea 8. Controlul instalării şi scoaterii componentelor IT. 

Art. 44. Se exercită controlul şi evidența instalării şi scoaterii mijloacelor de program, 
mijloacelor tehnice şi celor tehnice de program, utilizate în cadrul sistemelor informaționale de 
date cu caracter personal. Informațiile, care conțin date cu caracter personal şi care se conțin pe 
purtătorii de informații, se distrug fizic sau se transcriu şi se nimicesc prin metode sigure, evitându-
se folosirea funcțiilor standarde de nimicire. 

Secțiunea 9. Măsurile generale de administrare a securității informaționale. 

Art. 45. În cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informație pe suport de hârtie sau 
electronici (digitali) care conțin date cu caracter personal, aceștia se păstrează în safeuri sau 
dulapuri metalice care se încuie. Computerele, terminalele de acces şi imprimantele sunt 
deconectate la terminarea sesiunilor de lucru. Este asigurată securitatea punctelor de 
primire/expediere a corespondenței, precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele 
fax şi de copiere. Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației care conține date cu 
caracter personal, în scopul împiedicării vizualizării acesteia de către persoane neautorizate este 
interzis și controlat. Mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, informația care conține 
date cu caracter personal sau soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal sunt scoase 
din perimetrul de securitate doar în temeiul unei permisiuni scrise a directorului. Scoaterea și 
introducere mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal din/în perimetrul de securitate 
se înregistrează.  

V. IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI 
INFORMAŢIONAL DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Secțiunea 1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului. 

Art. 46. Este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor sistemelor informaționale 
de date cu caracter personal şi a proceselor executate în numele acestor utilizatori. Toți utilizatorii 
(inclusiv personalul care asigură susținerea tehnică, administratorii de rețea, programatorii şi 
administratorii bazelor de date) vor avea un identificator personal (ID-ul utilizatorului), care nu 
trebuie să conțină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului. Pentru confirmarea 
ID-ului utilizatorului sunt utilizate parole. În cazul în care contractul de muncă/raporturile de 
serviciu ale utilizatorului au fost încetate, suspendate sau modificate şi noile sarcini nu necesită 
accesul la date cu caracter personal ori drepturile de acces ale utilizatorului au fost modificate, ori 
utilizatorul a abuzat de codurile primite în scopul comiterii unei fapte prejudiciabile, a absentat o 
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perioadă îndelungată, codurile de identificare şi autentificare se revocă în mod automat în decursul 
a două săptămâni de la ultimul acces sau în mod individual imediat la momentul introducerii 
modificării în raportul de muncă. 

Art. 47. Se utilizează autentificarea multifactorială (complexă), care include parole 
complexe cu includerea simbolurilor, literelor, cifrelor în combinație complex. În mod obligatoriu 
fiecare parolă conține una sau mai multe litere scrise cu majusculă. Parola nu va conține inițialele 
sau date care pot caracteriza o anumită persoană (data de naștere, adresă, poreclă etc.). 

Secțiunea 2. Identificarea şi autentificarea echipamentului. 

Art. 48. Este asigurată posibilitatea identificării şi autentificării echipamentului folosit în 
operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

Secțiunea 3. Administrarea identificatorilor utilizatorilor.  

Art. 49. Administrarea identificatorilor utilizatorilor include: 

1) identificarea univocă a fiecărui utilizator; 

2) verificarea autenticității fiecărui utilizator; 

3) obținerea autorizației de la persoana responsabilă pentru eliberarea ID-ului utilizatorului; 

4) garantarea faptului că ID-ul utilizatorului este eliberat unei persoane determinate concret; 

5) dezactivarea contului de utilizator după o perioadă inactivă, stabilită în timp (inacțiune în 
perioada de maximum 2 luni); 

6) executarea copiilor de arhivă a ID-urilor utilizatorilor. 

Secțiunea 4. Asigurarea conexiunii bilaterale în cazul introducerii informației de 
autentificare a utilizatorilor. 

Art. 50. Se asigură conexiunea bilaterală a deținătorului de date cu caracter personal cu 
utilizatorul în momentul trecerii de către acesta a procedurilor de autentificare, care nu compromite 
mecanismul de autentificare.  

Secțiunea 6. Utilizarea parolelor în procesul asigurării securității informaționale. 

Art. 51. Se respectă regulile de asigurare a securității informaționale în cazul alegerii şi 
folosirii parolelor care includ: 

1) păstrarea confidențialității parolelor; 

2) interzicerea înscrierii parolelor pe suport de hârtie, în cazul în care nu se asigură 
securitatea păstrării acestuia; 

3) modificarea parolelor de fiecare dată când sunt prezente indiciile eventualei compromiteri 
a sistemului sau parolei; 

4) alegerea parolelor calitative cu o mărime de minimum 8 simboluri, care nu sunt legate de 
informația cu caracter personal a utilizatorului, nu conțin simboluri identice consecutive şi nu sunt 
compuse integral din grupuri de cifre sau litere; 
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5) modificarea parolelor peste intervale de maximum 6 luni; 

6) dezactivarea procesului automatizat de înregistrare (cu folosirea parolelor salvate). 

Secțiunea 7. Administrarea parolelor utilizatorilor. 

Art. 52. Se folosesc identificatoare individuale pentru fiecare utilizator şi parole individuale 
ale acestora pentru asigurarea posibilității de stabilire a responsabilității. Este asigurată 
posibilitatea utilizatorilor de a alege şi schimba parolele individuale, inclusiv de activare a 
procedurii de evidență a introducerilor greșite ale acestora. Se asigură blocarea accesului după trei 
tentative greșite de autentificare. Este asigurată păstrarea istoriilor anterioare ale parolelor în formă 
de „hash” a utilizatorilor (pentru o perioada de un an) şi prevenirea folosirii repetate a acestora. La 
momentul introducerii, parolele nu se reflectă în clar pe monitor. Parolele se păstrează în formă 
cifrată, utilizându-se algoritmul criptografic unilateral (funcția „hash”).   

VI. ADMINISTRAREA ACCESULUI UTILIZATORILOR 

Secțiunea 1. Administrarea accesului. 

Art. 53. Se implementează mecanisme de înregistrare şi evidență a persoanelor care au acces 
sau participă la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi care, în caz de necesitate, 
permit identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu caracter 
personal. 

Secțiunea 2. Administrarea conturilor de acces (account-urilor). 

Art. 54. Este efectuată administrarea conturilor de acces a utilizatorilor care prelucrează date 
cu caracter personal, inclusiv crearea, activarea, modificarea, revizuirea, dezactivarea şi ștergerea 
acestora. Sunt folosite mijloace automatizate de suport în scopul administrării conturilor de acces. 
Acțiunea conturilor de acces a utilizatorilor temporari, care prelucrează date cu caracter personal, 
încetează automat la expirarea unei perioade stabilite în timp (5 zile de inactivitate a contului). Se 
folosesc mijloace automatizate de înregistrare şi informare despre crearea, modificarea, 
dezactivarea şi încetarea acțiunii conturilor de acces. 

Secțiunea 3. Acordarea accesului. 

Art. 55. Este autorizat accesul la sistemele informaționale de date cu caracter personal în 
conformitate cu prezenta politică pentru persoana responsabilă stabilită prin ordinul directorului.  

Secțiunea 4. Revizuirea drepturilor de acces ale utilizatorilor. 

Art. 56. Drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemele informaționale de date cu caracter 
personal sunt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului că nu au fost acordate drepturi de 
acces neautorizate (maximum peste fiecare șase luni) şi după oricare schimbare de statut al 
utilizatorului.  

Secțiunea 5. Repartizarea obligațiilor şi învestirea cu minimul de drepturi şi competențe. 

Art. 57. Repartizarea obligațiilor subiecților care asigură funcționarea sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal este efectuată prin intermediul învestirii cu 
drepturi/competențe corespunzătoare de acces, prin ordinul directorului emis în acest sens. 
Utilizatorii sistemelor informaționale de date cu caracter personal se învestesc doar cu acele 
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drepturi/competențe, care sunt necesare pentru realizarea de către ei a obiectivelor stabilite 
acestora. 

Secțiunea 6. Informații de avertizare. 

Art. 58. Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sunt informați despre faptul că 
folosirea sistemelor informaționale de date cu caracter personal este controlată şi că folosirea 
neautorizată a acestora se urmărește în conformitate cu legislația. 

Secțiunea 7. Blocarea sesiunii de lucru. 

Art. 59. Sesiunea de lucru în sistemul informațional, destinat prelucrării datelor cu caracter 
personal, se blochează automat, după maximum 5 minute de perioadă inactivă a utilizatorului, fapt 
care face imposibil accesul de mai departe până în momentul când utilizatorul nu deblochează 
sesiunea de lucru prin metoda trecerii repetate a procedurilor de identificare şi autentificare. 

Secțiunea 8. Controlul administrării accesului. 

Art. 60. Se efectuează controlul acțiunilor utilizatorului în vederea evaluării corectitudinii 
şi conformării operațiunilor și acțiunilor efectuate prin intermediul sistemelor informaționale de 
date cu caracter personal.  

Secțiunea 9. Marcarea documentelor. 

Art. 61. Informația ieșită din sistem, care conține date cu caracter personal, se marchează, 
indicându-se prescripții pentru prelucrarea ulterioară și răspândirea acesteia, inclusiv indicându-
se numărul de identificare unic al deținătorului de date cu caracter personal. 

Secțiunea 10. Accesul de la distanță.   

Art. 62. Toate metodele de acces de la distanță la sistemele informaționale de date cu 
caracter personal trebuie securizate (utilizându-se VPN, criptarea, cifrarea etc.), precum şi sunt 
documentate, supuse monitorizării şi controlului. Fiecare metodă de acces de la distanță la 
sistemele informaționale de date cu caracter personal se autorizează de persoana responsabilă din 
cadrul Instituției şi este permisă doar utilizatorilor, cărora aceasta le este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Secțiunea 11. Limitarea folosirii tehnologiilor fără fir. 

Art. 63. Accesul fără fir la sistemele informaționale de date cu caracter personal este 
documentat, supus monitorizării şi controlului. Accesul fără fir la sistemele informaționale de date 
cu caracter personal este permis doar în cazul utilizării mijloacelor criptografice de protecție a 
informației. Folosirea tehnologiilor fără fir se autorizează de personalul administrativ al Instituției. 

Secțiunea 12. Administrarea accesului echipamentului portativ şi mobil. 

Art. 64. Accesul la sistemele informaționale de date cu caracter personal cu folosirea 
echipamentului portativ şi mobil se documentează, este monitorizat şi controlat. Folosirea 
echipamentului portativ şi mobil este autorizată de personalul administrativ al Instituției. 
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VII. PROTECŢIA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILOR 
ÎN CARE SÎNT PRELUCRATE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Secțiunea 1. Divizarea programelor aplicative. 

Art. 65. Se asigură separarea posibilităților funcționale ale utilizatorului de posibilitățile 
funcționale de gestionare a sistemelor informaționale de date cu caracter personal. 

Secțiunea 2. Izolarea funcțiilor de securitate. 

Art. 66. Se asigură izolarea funcțiilor de securitate de funcțiile care nu se atribuie la 
securitatea sistemelor informaționale de date cu caracter personal. 

Secțiunea 3. Informația restantă. 

Art. 67. Sunt preîntâmpinate tentativele dezvăluirii neautorizate sau neintenționate a 
informației restante care conține date cu caracter personal, prin intermediul resurselor 
informaționale general accesibile. 

Secțiunea 4. Protecția contra refuzului în serviciu. 

Art. 68. Se asigură protecția sistemelor informaționale de date cu caracter personal sau 
limitate posibilitățile de realizare a atacurilor de diferite tipuri, inclusiv DOS (denial of service) - 
„refuz în serviciu”. 

Secțiunea 5. Prioritățile resurselor. 

Art. 69. Este asigurată posibilitatea limitării, cu ajutorul mecanismelor de stabilire a 
priorităților, a folosirii resurselor informaționale în care sunt prelucrate date cu caracter personal. 

Secțiunea 6. Protecția perimetrului sistemelor informaționale în care sunt prelucrate date 
cu caracter personal. 

Art. 70. Se efectuează monitorizarea permanentă şi controlul comunicațiilor la perimetrul 
exterior al sistemelor informaționale de date cu caracter personal, inclusiv la cele mai importante 
puncte de contact în interiorul perimetrului acestor sisteme informaționale. Amplasarea resurselor 
general accesibile se asigură în spațiile special destinate a rețelei de calcul cu interfețele fizice de 
rețea. Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la rețeaua internă în care 
se prelucrează date cu caracter personal. 

Secțiunea 7. Asigurarea integrității datelor cu caracter personal transmise. 

Art. 71. Se asigură integritatea datelor cu caracter personal transmise, utilizându-se 
mijloacele de protecție criptografică. 

Secțiunea 8. Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal transmise.  

Art. 72. Se asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal transmise, utilizându-se 
mijloace de protecție criptografică a informației. 
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VIII. AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMELE INFORMAŢIONALE DE DATE 
CU CARACTER PERSONAL 

Secțiunea 1. Generarea înregistrărilor de audit în sistemele informaționale de date cu 
caracter personal.  

Art. 73. Responsabilul de administrarea sistemului este obligat să  întocmească următoarele 
proceduri obligatorii de audit al sistemului: 

1) Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieșire a utilizatorului în sistem, conform 
următorilor parametri: 

(a) data şi timpul tentativei intrării/ieșirii; 

(b) ID-ul utilizatorului; 

(c) rezultatul tentativei de intrare/ieșire – pozitivă sau negativă. 

2) Este efectuată înregistrarea tentativelor de pornire/terminare a sesiunii de lucru a 
programelor aplicative şi proceselor, destinate prelucrării datelor cu caracter personal, 
înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale utilizatorilor şi statutul obiectelor de acces 
conform următorilor parametri: 

(a) data şi timpul tentativei de pornire; 

(b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau procesului; 

(c) ID-ul utilizatorului;  

(d) rezultatul tentativei de pornire – pozitivă sau negativă. 

3) Se efectuează înregistrarea tentativelor de obținere a accesului (de executare a 
operațiunilor) pentru aplicații şi procese destinate prelucrării datelor cu caracter personal, conform 
următorilor parametri: 

(a) data şi timpul tentativei de obținere a accesului (executare a operațiunii); 

(b) denumirea (identificatorul) aplicației sau procesului; 

(c) ID-ul utilizatorului; 

(d) specificațiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fișier, număr etc.); 

(e) tipul operațiunii solicitate (citire, înregistrare, ștergere etc.); 

(f) rezultatul tentativei de obținere a accesului (executare a operațiunii) – pozitivă sau 
negativă. 

4) Este efectuată înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competențelor) 
utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor parametri: 

(a) data şi timpul modificării competențelor; 

(b) ID-ul administratorului care a efectuat modificările; 
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(c) ID-ul utilizatorului şi competențele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi 
statutul nou al acestora. 

5) Se efectuează înregistrarea ieșirii din sistem a informației care conține date cu caracter 
personal (documente electronice, date etc.), înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale 
subiecților şi statutul obiectelor de acces, conform următorilor parametri: 

(a) data şi timpul eliberării; 

(b) denumirea informației şi căile de acces la aceasta; 

(c) specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informația (numele logic); 

(d) ID-ul utilizatorului, care a solicitat informația; 

(e) volumul documentului eliberat (numărul paginilor, a filelor, copiilor) şi rezultatul 
eliberării – pozitiv sau negativ. 

Secțiunea 3. Prelucrarea rezultatelor auditului securității în sistemele informaționale de 
date cu caracter personal. 

Art. 74. În caz de deranjament al auditului securității în sistemele informaționale de date cu 
caracter personal sau completării întregului volum de memorie repartizat pentru păstrarea 
rezultatelor auditului, este informată persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu 
caracter personal şi întreprinse măsuri în vederea restabilirii capacității de lucru a sistemului de 
audit. 

Secțiunea 4. Monitorizarea, analiza şi generarea rapoartelor de audit a securității în 
sistemele informaționale de date cu caracter personal.  

Art. 75. Se efectuează monitorizarea permanentă şi analiza înregistrărilor de audit a 
securității în sistemele informaționale de date cu caracter personal, în scopul depistării activităților 
neobișnuite sau suspecte de utilizare a acestor sisteme informaționale, cu întocmirea raportului 
referitor la cazurile depistării acestor activități, stocate în mijloacele electronice de calcul şi 
întreprinderea acțiunilor prestabilite în politica de securitate pentru astfel de cazuri.  

Secțiunea 5. Protejarea datelor de audit a securității în sistemele informaționale de date 
cu caracter personal.  

Art. 76. Rezultatele auditului securității în sistemele informaționale de date cu caracter 
personal, care reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal şi mijloacele de 
efectuare a auditului, se protejează contra accesului neautorizat prin instituirea măsurilor de 
securitate adecvate, inclusiv prin asigurarea confidențialității şi integrității acestora. 

Secțiunea 6. Păstrarea datelor de audit a securității în sistemele informaționale de date cu 
caracter personal.  

Art. 77. Durata stocării rezultatelor auditului securității în sistemele informaționale de date 
cu caracter personal se justifică în politica de securitate a datelor cu caracter personal, dar în orice 
caz acest termen nu este mai mic de 2 ani, pentru a fi posibil folosirea acestora în calitate de probe 
în cazul incidentelor de securitate, unor eventuale investigații sau procese judiciare. În cazul în 
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care investigările sau procesele judiciare se prelungesc, rezultatele auditului se păstrează pe toată 
durata acestora. 

IX. ASIGURAREA INTEGRITĂŢII INFORMAŢIEI CARE CONŢINE DATE CU 
CARACTER PERSONAL ŞI A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE 

Secțiunea 1. Înlăturarea deficiențelor de soft destinat prelucrării datelor cu caracter 
personal. 

Art. 78. Se asigură identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficiențelor de soft-uri 
destinate prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv instalarea corectărilor şi pachetelor de 
reînnoire a acestor soft-uri.  

Secțiunea 2. Asigurarea protecției contra programelor dăunătoare (virușilor). 

Art. 79. Se asigură protecția contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-urile destinate 
prelucrării datelor cu caracter personal, măsură care asigură posibilitatea reînnoirii automate şi la 
timp a mijloacelor de asigurare a protecției contra programelor dăunătoare şi signaturilor de virus. 
Se asigură administrarea centralizată a mecanismelor de protecție contra programelor dăunătoare 
în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal. 

Secțiunea 3. Tehnologiile şi mijloacele de constatare a intruziunilor. 

Art. 80. Se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intruziunilor, care permit 
monitorizarea evenimentelor în sistemele informaționale de date cu caracter personal şi 
constatarea atacurilor, inclusiv care asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a 
sistemelor informaționale.  

Secțiunea 4. Asigurarea integrității soft-urilor şi informației.  

Art. 81. Se asigură protecția şi posibilitatea depistării modificării neautorizate a soft-urilor 
destinate prelucrării datelor cu caracter personal şi informației care conține date cu caracter 
personal. 

Secțiunea 5. Testarea posibilităților funcționale de asigurare a securității sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal. 

Art. 82. Se asigură testarea funcționării corecte a funcțiilor de securitate a sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal (automat la pornirea sistemului şi lunar la solicitarea 
utilizatorului autorizat în acest scop). 

X. COPIILE DE REZERVĂ ŞI RESTABILIREA INFORMAŢIEI CARE  
CONŢINE DATE CU CARACTER PERSONAL ŞI „IT” 

Secțiunea 1. Copiile de rezervă ale informației care conține date cu caracter personal. 

Art. 83. Copiile de siguranță a informațiilor care conțin date cu caracter personal și soft-
urilor folosite pentru prelucrările automatizate a datelor cu caracter personal, sunt efectuate odată 
la 24 ore, fiind păstrate cel puțin un an în locuri sigure cu acces limitat (safeu). Copiile de siguranță 
se testează în scopul verificării siguranței purtătorilor de informații şi integrității informației care 
conține date cu caracter personal. Procedurile de restabilire a copiilor de siguranță se actualizează 
şi se testează cu regularitate, în scopul asigurării eficacității acestora. 
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XI. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMELOR 
INFORMAŢIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Secțiunea 1. Instructajul de reacționare la incidentele de securitate a sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal. 

Art. 84. Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaționale de date cu caracter 
personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilitățile şi obligațiile în cazul 
executării acțiunilor de gestionare şi reacționare la incidentele de securitate. 

Secțiunea 2. Prelucrarea incidentelor de securitate a sistemelor informaționale de date cu 
caracter personal. 

Art. 85. În cazul depistării unui incident de securitate, este asigurat mecanismul de informare 
neîntârziată a conducerii Instituției. Prelucrarea incidentelor include depistarea, analiza, 
preîntâmpinarea dezvoltării, înlăturarea lor şi restabilirea securității. 

Art. 86. În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul Instituției, persoana 
responsabilă va întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, 
va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea, în termen 
de 72 ore din momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. 

Secțiunea 3. Monitorizarea incidentelor de securitate a sistemelor informaționale de date 
cu caracter personal.  

Art. 87. Incidentele de securitate a sistemelor informaționale de date cu caracter personal se 
urmăresc şi se documentează în regim permanent. Sunt utilizate mijloace automatizate pentru 
urmărirea incidentelor de securitate a sistemelor informaționale de date cu caracter personal, 
colectarea şi analiza informației despre aceste incidente. 

Secțiunea 4. Prezentarea rapoartelor despre incidentele de securitate a sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal. 

Art. 88. Anual, către 31 ianuarie, persoana responsabilă de implementarea prezentei politici 
prezintă Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal raportul generalizat 
despre incidentele de securitate a sistemelor informaționale de date cu caracter personal. 

Art. 89. În cadrul controalelor efectuate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal al Republicii Moldova i se va oferi suportul necesar și asigurat accesul la 
informațiile necesare relevante obiectului controlului. 

XII. DISPOZIȚII FINALE. 

Art. 90. Marcarea documentelor. 

Toată informația care se intenționează a fi dezvăluită și care conține date cu caracter 
personal, urmează, a fi marcată, prin includerea numărului de înregistrare din Registrul de evidență 
al operatorilor de date cu caracter personal. 

Art. 91. Responsabilitatea pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal 
precum și a informațiilor cu accesibilitate limitată. 
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În caz de nerespectare a dispozițiilor Politicii de securitate Operatorul de date cu caracter 
personal, persoana împuternicită de către operator, persoanele responsabile de sistemele de 
evidență, vor purta răspundere juridică, conform prevederilor Codului civil, Codului 
contravențional ܈și Codului penal. 

 

*** 
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I.  DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din 
sistemul de evidență a salariaților (în continuare Regulament) este elaborat în vederea 
implementării în cadrul instituției a prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția 
datelor cu caracter personal; Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și a Hotărârii 
Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității 
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu 
caracter personal”; Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, încheiate la Strasbourg la 28.01.1981, publicată în European Treaty 
Series, nr.108, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV din 
02.07.1999, ținând cont de prevederile Codului Muncii Republicii Moldova, Regulamentul intern 
și întru respectarea Politicii de Securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Instituției publice 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”. 

1.2. Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea  
datelor cu caracter personal ale salariaților Instituției publice „Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare” în cadrul Sistemului de evidență a salariaților. 

II.  SCOPUL, CATEGORII DE DATE PRELUCRATE  

2.1  Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Sistemul de 
evidență a salariaților constă în: 

a) evidența/gestiunea salariaților se efectuează scopul de a contribui la realizarea misiunii şi 
obiectivelor instituției prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor 
umane în cadrul acesteia. 

b) oferirea suportului informațional şi metodologic la elaborarea regulamentelor 
subdiviziunilor/obligațiunilor de funcție ale angajaților instituției; 

c) planificarea, organizarea şi monitorizarea procedurilor de personal; 

d) elaborarea procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea 
şi selectarea candidaților pentru funcțiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor 
angajați, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcție, dezvoltarea profesională, 
sancționarea şi eliberarea personalului; 

e) elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea documentelor necesare cu privire la 
selectarea, angajarea şi integrarea noilor angajați, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea 
în funcție, dezvoltarea profesională, atestarea, sancționarea, transferarea şi eliberarea personalului; 

f) identificarea necesităților de instruire a personalului, participarea la planificarea 
procesului de educație continuă, negocierea cu prestatorii serviciilor de instruire a condițiilor de 
organizare şi conținutul cursurilor de instruire, organizarea activităților de dezvoltare profesională, 
evidența datelor referitoare la instruirea personalului; 

g) completarea formularelor statistice privind personalul instituției, evidența tipurilor de 
concedii oferite personalului, evidența persoanelor supuse serviciului militar, realizarea acțiunilor 
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privind primirea, activarea şi dezactivarea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 
pentru angajații instituției; 

h) participarea la procesul de soluționare a conflictelor ce țin de personalul instituției; 

i) întocmirea dosarelor personale pentru toți angajații; 

j) eliberarea, la cererea scrisă a angajaților, a certificatelor cu privire la datele lor personale; 

k) prezentarea conducerii a notelor informative cu privire la personal, predarea în arhivă a 
materialelor ce țin de activitatea serviciului; 

l) selectarea şi pregătirea materialelor pentru menționarea angajaților instituției; 

m) contactarea personalului angajat în caz de necesitate.         

2.2  Întru realizarea scopurilor prevăzute instituția este în drept de a colecta și de a opera cu 
următoarele date cu caracter personal:  

a) numele, prenumele, patronimicul;  

b) sexul; 

c) data şi locul nașterii; 

d) cetățenia; 

e) IDNP; 

f) imagine; 

g) situația familială; 

h) situația militară;  

i) datele personale ale membrilor de familie; 

j) obișnuințe, preferințe, comportament; 

k) datele bancare; 

l) semnătura, semnătura digitală; 

m) datele din actele de stare civilă; 

n) codul personal de asigurării sociale (CPAS); 

o) codul asigurării medicale (CPAM); 

p) numărul de telefon/fax; 

q) numărul de telefon mobil; 

r) adresa (domiciliului/reședinței); 

s) adresa e-mail; 

t) profesie, funcție, locul de muncă; 
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u) formarea profesională – diplome – studii; 

v) sancțiuni disciplinare; 

w) mărimea salariului brut; premii; sporuri; stimulări; suplimente; date din certificatul 
medical.  

III.  DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR ȘI 
LOCAȚIA  

3.1   În cadrul Sistemului de evidență a salariaților societății, evidența datelor cu caracter 
personal se prelucrează/stochează: 

a) în format electronic (1C:Întreprindere); 

b) pe suport de hârtie (formă manuală). 

3.2  Sistemul de evidență a salariaților este  compus din următoarele sub categorii de registre: 

a)  Registru de evidență a personalului care cuprinde întreaga informație obținută de la 
personalul societății în urma angajării, inclusiv fișele MR2; 

b) Registru Contractelor Individuale de muncă - registru pe suport de hârtie; 

IV.   PERSOANA RESPONSABILĂ 

4.1 Persoana responsabilă pentru modul de funcționare și securitatea Sistemului de evidență 
a salariaților este directorul instituției. 

V.  DURATA DE STOCARE 

5.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a salariaților se 
efectuează pe perioada raportului de muncă cu salariații societății, după ce sunt păstrate în formă 
arhivată pe perioada stabilită de Indicatorul documentelor- tip şi a termenilor lor de păstrare pentru 
organizațiile şi întreprinderile Republicii Moldova aprobat prin ordinul Serviciului de Stat Arhiva 
nr.57/2016. 

VI.  DREPTURILE  ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR 

6.1 Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 
în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind 
protecția datelor cu caracter personal ce le revin angajaților săi. Printre principalele drepturi de 
care dispun angajații sunt: dreptul de acces, de stocare și de prelucrare a informației ce conține 
date cu caracter personal. 

6.2 De aceste drepturi beneficiază direct doar persoana responsabilă ce a semnat o Declarație 
de Confidențialitate prin care s-a obligat să nu divulge informația ce conține date cu caracter 
personal obținută în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Modelul Declarației de 
Confidențialitate este prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament. 

6.3 Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau de prelucrare a 
informațiilor din sistemul de evidență a salariaților vor respecta procedura de acces la datele cu 
caracter personal. 
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6.4   Acordarea dreptului de acces la informația ce conține date cu caracter personal din 
Sistemul de evidență a salariaților, către restul angajaților instituției (cu excepția celor prevăzuți la 
pct.6.2) se efectuează prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al conducerii. 
Informațiile furnizate vor fi acordate astfel, încât să nu prejudicieze drepturile terților. Acești 
angajați la momentul solicitării dreptului de acces la informația ce conține date cu caracter 
personal, trebuie să indice scopul solicitării și perioada concretă pentru care solicită aceste 
informații. 

6.5 Instituția poate restricționa accesul angajaților săi la informația ce conține date cu 
caracter personal în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și obligațiile persoanelor 
terțe. De exemplu în cazul în care informația solicitată conține date cu caracter personal și ale unor 
persoane ce nu și-au dat acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR DE DATE CU CARACTER 
PERSONAL 

7.1 Colectarea, stocarea prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua doar cu 
consimțământul subiecților de date cu caracter personal, cu excepțiile prevăzute în art.5 alin.(5) 
din Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 
Consimțământul persoanelor vizate va fi obținut prin semnarea contractului individual de muncă.     

7.2  Subiecții de date cu caracter personal dispun de drepturile prevăzute la articolele 12-16 
din Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul 
la informare, dreptul de acces la date, dreptul la opoziție, dreptul la intervenție pe care îl pot 
exercita printr-o cerere scrisă adresată către conducătorul instituției. 

7.3  La exercitarea dreptului de acces din partea subiecților de date cu caracter personal, 
persoana va depune o cerere scrisă înregistrată la Instituția publică „Centrul Republican 
Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, prin care va descrie volumul de informație la 
care se necesită accesul. În cazul în care persoana vizată solicită efectuarea unor intervenții asupra 
datelor sale cu caracter personal, în mod obligatoriu se va indica în cererea în detaliu tipul de 
informație ce se necesită a fi rectificată, actualizată, blocată, ștearsă.  

7.4  Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod 
gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter 
personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea 
stabilește altfel. Dacă opoziția este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza 
aceste date. 

7.6  Refuzul subiectului de date cu caracter personal sau revocarea acordului față de 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituție în Sistemul de evidență a salariaților, 
echivalează cu imposibilitatea semnării contractului individual de muncă şi respectiv angajarea în 
cadrul instituției. 
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VIII.  MĂSURILE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

8.1 Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate în Sistemul de evidență a 
salariaților se înfăptuiesc ținându-se cont de necesitatea asigurării confidențialității acestor măsuri, 
prin protecția datelor personale în formă manuală, electronică şi externă. 

8.2 Din riscurile la care este expusă instituția ca deținător de date cu caracter personal sau 
persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, pot fi evidențiate: o eventuală 
spargere a bazei de date prin intermediul Internetului, precum şi accesul neautorizat în încăperile 
instituției. 

8.3 Registrele electronice – se păstrează prin intermediul programului software 
„1C:Întreprindere” localizat pe serverul instituției unde au acces doar angajații acesteia, prin care 
intră cu permisiune specială (Permisie NTFS (New Technology File System)) și parola în mărime 
de minimum 8 simboluri, care nu sunt legate de informația cu caracter personal a instituției, și nu 
conține simboluri identice consecutive și nu sunt compuse integral din grupuri de cifre sau litere. 
Modificarea parolelor se efectuează peste intervale de maximum 3 luni și accesul fizic al altor 
persoane este strict interzis. Registru și informația pe suport de hârtie se păstrează în safeu.  

8.4 Protecția externă a datelor personale a angajaților se realizează prin serviciul de pază, 
mijloace de semnalizare sonoră sau alarmă antiincendiară. 

8.5 Sunt supuse protecției toate resursele informaționale, care conțin date cu caracter 
personal, inclusiv: 

a) suporturile magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informației electronice, masive 
informaționale şi baze de date; 

b) sistemele informaționale, rețelele, sistemele operaționale, sistemele de gestionare a 
bazelor de date şi alte aplicații, sistemele de telecomunicații, inclusiv mijloacele de confecționare 
şi multiplicare a documentelor, alte mijloace tehnice de prelucrare a informației. 

8.6  Protecția datelor cu caracter personal în Sistemul de evidență a salariaților este asigurată 
în scopul:  

a) preîntâmpinării scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin metoda 
excluderii accesului neautorizat la aceasta; 

b) preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter 
personal în rețelele telecomunicaţionale şi resurselor informaționale;  

c) respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaționale şi a programelor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; 

d) asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în rețelele 
telecomunicaţionale şi resurselor informaționale; 

e) păstrării posibilităților de gestionare a procesului de prelucrare şi păstrare a datelor cu 
caracter personal. 
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8.7  Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în Sistemul de evidență al salariaților 
se efectuează prin următoarele metode: 

a) preîntâmpinarea conexiunilor neautorizate la rețelele telecomunicaţionale şi interceptării 
cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin aceste rețele; 

b) excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;  

c) preîntâmpinarea acțiunilor speciale tehnice şi de program, care condiționează distrugerea, 
modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi de program; 

d) preîntâmpinarea acțiunilor intenționate şi/sau neintenționate a utilizatorilor interni şi/sau 
externi, precum şi a altor angajați ai deținătorului de date cu caracter personal, care condiționează 
distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi 
de program.  

8.8 Preîntâmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal, sau defecțiunilor în 
funcționarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu caracter personal este asigurată prin metoda 
folosirii mijloacelor de protecție speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licențiate, 
programelor anti-virus, organizării Registrului de control al securității soft-ului şi efectuarea 
periodică a copiilor de siguranță.  

8.9 Mecanismul de punere în aplicare a măsurilor de protecție este asigurat prin separarea 
posibilităților funcționale ale utilizatorului de posibilitățile funcționale de gestionare a sistemelor 
informaționale, prin izolarea funcțiilor de securitate de funcțiile care nu se atribuie la securitatea 
acestui sistem şi posibilitatea limitării, cu ajutorul mecanismelor de stabilire a priorităților, a 
folosirii resurselor informaționale în care sunt prelucrate date cu caracter personal. 

8.10 Se efectuează monitorizarea permanentă şi controlul comunicațiilor la perimetrul 
exterior al sistemelor informaționale de date cu caracter personal, inclusiv la cele mai importante 
puncte de contact în interiorul perimetrului acestor sisteme informaționale.  

8.11  Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la rețeaua internă 
în care se prelucrează date cu caracter personal, totodată asigurându-se integritatea şi 
confidențialitatea datelor cu caracter personal transmise. 

8.12  Toate informațiile ieșite din Sistemul de evidență a salariaților, care conțin date cu 
caracter personal, sunt supuse marcării, cu indicarea prescripțiilor pentru prelucrarea ulterioară și 
răspândirea acestora, inclusiv cu indicarea numărului de identificare unic al operatorului de date 
cu caracter personal.   

Model: „Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul 
Registrului de evidență  nr.000000X-XXX înregistrat în registru de evidență al operatorilor de date 
cu caracter personal  www.registru.datepersonale.md . Prelucrarea ulterioară a acestor date poate 
fi efectuată numai în condițiile  prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor 
cu caracter personal”.  
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IX.   IDENTIFICAREA  ȘI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI 
SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

9.1 Sunt implementate mecanisme de înregistrare şi evidență a persoanelor care au acces sau 
participă la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi care, în caz de necesitate, 
permit identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu caracter 
personal. 

9.2 Toți utilizatorii (inclusiv personalul care asigură susținerea tehnică, administratorii de 
rețea, programatorii şi administratorii bazelor de date) au un identificator personal (ID-ul 
utilizatorului), care nu trebuie să conțină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului. 
Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sunt utilizate parole.  

9.3 În cazul în care contractul de muncă/raporturile de serviciu ale utilizatorului au fost 
încetate, suspendate sau modificate şi noile sarcini nu necesită accesul la date cu caracter personal 
ori drepturile de acces ale utilizatorului au fost modificate, ori utilizatorul a abuzat de codurile 
primite în scopul comiterii unei fapte prejudiciabile, a absentat o perioadă îndelungată, codurile 
de identificare şi autentificare se revocă sau se suspendă de către deținătorul de date cu caracter 
personal.  

9.4 Este efectuată administrarea conturilor de acces a utilizatorilor care prelucrează date cu 
caracter personal, inclusiv crearea, activarea, modificarea, revizuirea, dezactivarea şi ștergerea 
acestora. Sunt folosite mijloace automatizate de suport în scopul administrării conturilor de acces. 
Acțiunea conturilor de acces a utilizatorilor temporari, care prelucrează date cu caracter personal, 
încetează automat la expirarea unei perioade stabilite în timp (pentru fiecare tip de cont de acces 
în parte). Sunt dezactivate automat, după o perioadă de maximum trei luni, conturile de acces ale 
utilizatorilor neactivi, care prelucrează date cu caracter personal. Se folosesc mijloace 
automatizate de înregistrare şi informare despre crearea, modificarea, dezactivarea şi încetarea 
acțiunii conturilor de acces.  

X.   AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

10.1 Deținătorii de date cu caracter personal organizează generarea înregistrărilor de audit a 
securității datelor cu caracter personal din Registrul de evidență a salariaților pentru evenimentele 
indicate mai jos.  

10.2 Înregistrările de audit a securității registrelor ținute manual în care sunt prelucrate date 
cu caracter personal, trebuie să conțină:  

a) numele şi prenumele utilizatorului; 

b) numele fișei accesate (pagina şi inscripția din registru); 

c) numărul înregistrărilor efectuate; 

d) tipul de acces; 

e) data accesului (an, lună, zi); 

f) timpul (ora, minuta) şi durata accesului 
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10.3 Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieșire a utilizatorului în sistem, 
conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei intrării/ieșirii; 

b) ID-ul utilizatorului; 

c) rezultatul tentativei de intrare/ieșire – pozitivă sau negativă.  

10.4  Este efectuată înregistrarea tentativelor de pornire/terminare a sesiunii de lucru a 
programelor aplicative şi proceselor, destinate prelucrării datelor cu caracter personal, 
înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale utilizatorilor şi statutul obiectelor de acces 
conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei de pornire;  

b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau al procesului;  

c) ID-ul utilizatorului;  

d) rezultatul tentativei de pornire – pozitivă sau negativă.  

10.5 Se efectuează înregistrarea tentativelor de obținere a accesului (de executare a 
operațiunilor) pentru aplicații şi procese destinate prelucrării datelor cu caracter personal, conform 
următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei de obținere a accesului (executare a operaţiunii);  

b) denumirea (identificatorul) aplicaţiei sau a procesului;  

c)  ID-ul utilizatorului;  

d) specificaţiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fişier, număr etc.);  

e) tipul operaţiunii solicitate (citire, înregistrare, ştergere etc.);  

f) rezultatul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii) – pozitivă sau 
negativă.  

10.6   Este efectuată înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competenţelor) 
utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul modificării competenţelor;  

b) ID-ul administratorului care a efectuat modificările;  

c) ID-ul utilizatorului şi competențele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi statutul 
nou al acestora.  

10.7 Se efectuează înregistrarea ieșirii din sistem a informației care conține date cu caracter 
personal (documente electronice, date etc.), înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale 
subiecților şi statutul obiectelor de acces, conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul eliberării;  
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b) denumirea informației şi căile de acces la aceasta;  

c) specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informația (numele logic);  

d) ID-ul utilizatorului care a solicitat informația;  

e) volumul documentului eliberat (numărul paginilor, a filelor, copiilor) şi rezultatul 
eliberării – pozitiv sau negativ. 

10.8 În caz de deranjament al auditului securității în Sistemului de evidență a salariaților sau 
completării întregului volum de memorie repartizat pentru păstrarea rezultatelor auditului, este 
informată persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal şi sunt 
întreprinse măsuri în vederea restabilirii capacității de lucru a Registrului de audit. Se efectuează 
monitorizarea permanentă şi analiza înregistrărilor de audit a securității în Sistemul de evidență a 
salariaților, în scopul depistării activităților neobișnuite sau suspecte de utilizare a Registrului 
informațional, cu întocmirea raportului referitor la cazurile depistării acestor activități, stocate în 
mijloacele electronice de calcul, şi întreprinderea acțiunilor prestabilite în politica de securitate 
pentru astfel de cazuri. 

10.9 Rezultatele auditului securității în Sistemul de evidență a salariaților, care reprezintă 
operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal şi mijloacele de efectuare a auditului, se 
protejează contra accesului neautorizat prin instituirea măsurilor de securitate adecvate, inclusiv 
prin asigurarea confidențialității şi integrității acestora. Durata stocării rezultatelor auditului 
securității în Registrul informațional de date cu caracter personal se justifică în politica de 
securitate a datelor cu caracter personal, dar, în orice caz, acest termen nu este mai mic de 2 ani, 
pentru a fi posibil folosirea acestora în calitate de probe în cazul incidentelor de securitate, unor 
eventuale investigații sau procese judiciare. În cazul în care investigările sau procesele judiciare 
se prelungesc, rezultatele auditului se păstrează pe toată durata acestora.  

XI.  ASIGURAREA INTEGRITĂŢII INFORMAŢIEI CARE CONŢINE DATE CU 
CARACTER PERSONAL ŞI A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE DIN CADRUL 
SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

11.1 Se asigură identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficiențelor de soft-uri destinate 
prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv instalarea corectărilor şi pachetelor de reînnoire a 
acestor soft-uri, protecția contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-uri, măsură care asigură 
posibilitatea reînnoirii automate şi la timp a mijloacelor de asigurare a protecției contra 
programelor dăunătoare şi signaturilor de virus.  

11.2 Se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intrărilor ilegale, care permit 
monitorizarea evenimentelor şi constatarea atacurilor, inclusiv care asigură identificarea 
tentativelor folosirii neautorizate a Registrului informațional de date cu caracter personal. 

11.3 Se asigură testarea funcționării corecte a funcțiilor de securitate a Sistemul de evidență 
a salariaților (automat - la pornirea Registrului şi lunar - la solicitarea utilizatorului autorizat în 
acest scop). 

11.4 Informația ieșită din sistem, care conține date cu caracter personal, se marchează, 
indicându-se prescripții pentru prelucrarea ulterioară și răspândirea acesteia, inclusiv indicându-
se numărul de identificare unic al deținătorului de date cu caracter personal. 
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XII.   GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMELOR 
INFORMAŢIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

12.1 Personalul care asigură exploatarea Sistemul de evidență a salariaților trece minimum 
o dată în an, instruirea referitor la responsabilitățile şi obligațiile în cazul executării acțiunilor de 
gestionare şi reacționare la incidentele de securitate. 

12.2 Prelucrarea incidentelor include depistarea, analiza, preîntâmpinarea dezvoltării, 
înlăturarea lor şi restabilirea securității. Incidentele de securitate a Registrului informațional de 
date cu caracter personal se urmăresc şi se documentează în regim permanent.  

12.3 Persoanele împuternicite de către operator şi alte persoane vinovate de încălcarea 
normelor privind obținerea, păstrarea, prelucrarea şi protecția datelor personale ale salariaților din 
instituție poartă răspundere disciplinară, materială, contravențională şi penală în modul prevăzut 
de legislația în vigoare. 

XIII.   DISPOZIŢII FINALE 

13.1 Prezentul Regulament este aprobat de către directorul instituției. 

13.2  În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit. h) din Codul Muncii al Republicii Moldova, 
prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților, sub semnătură. 

13.3 Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru 
aprobarea lui. 

*** 
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ANEXA NR. 1  
LA REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA 
ASIGURAREA SECURITĂŢII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL DIN 
SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A 
SALARIAȚILOR ÎN CADRUL 
INSTITUȚIEI PUBLICE „CENTRUL 
REPUBLICAN EXPERIMENTAL 
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI 
REABILITARE” 

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 

 

Subsemnatul, (nume, prenume)______________________________________, activând în 
calitate de (funcția) ___________________________________________, în cadrul Instituției 
publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, având atribuții 
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin semnarea prezentei declarații de 
confidențialitate CONFIRM faptul, că sânt familiarizat(ă) cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 
2011 referitoare la dreptul de acces la datele cu caracter personal, condițiile de bază pentru 
prelucrarea, stocarea și utilizarea acestora, şi mă ANGAJEZ să respect întocmai normele legale, 
să păstrez în deplină confidențialitate datele cu caracter personal de care am făcut cunoștință în 
procesul exercitării funcției deținute, să nu le dezvălui terților și să nu le utilizez în alte scopuri 
decât cele stabilite pentru exercitarea atribuțiilor de funcție. 

Sânt conștient(ă), că în cazul în care voi încălca prevederile prezentei declarații şi ale 
legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, voi purta răspunderea prevăzută de 
legislația în vigoare. 

 

 

____________________                                                      

            (semnătura) 

 

 

____________________                                                      

          (data semnării)                                                                  

 

 

 





INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

2 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în 
sistemul de evidență contabilă (în continuare - Regulament) este elaborat în vederea implementării 
în cadrul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 
a prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legii 
contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007 și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu 
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 
personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și întru 
respectarea prevederilor art. 91 - 94 ale Codului muncii al Republicii Moldova. 

1.2. Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale angajaților instituției în cadrul sistemului de evidență contabilă.   

II. SCOPUL 

2.1. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 
evidență contabilă constă în asigurarea înregistrării informațiilor contabile referitoare la calculul 
drepturilor salariale ale angajaților, inclusiv a premiilor, stimulărilor, sporurilor, indemnizațiilor, 
compensațiilor și altor drepturi și obligații cu conținut pecuniar, precum și a prezentării rapoartelor 
financiare, trimestriale şi anuale către instituțiile statului, conform legislației în vigoare. 

2.2. În cadrul sistemului de evidență contabilă sânt prelucrate următoarele categorii de date 
cu caracter personal:  

• numărul personal de identificare de stat (IDNP); 

• numele, prenumele și patronimicul;  

• data și locul nașterii, domiciliul; 

• codul personal de asigurări sociale (CPAS);  

• codul asigurării medicale (CPAM); 

• profesie, funcție;  

• mărimea salariului brut și alte premii, sporuri, stimulări, suplimente;  

• datele privind situația familială, datele din actele de stare civilă;  

• datele membrilor de familie;  

• date bancare;  

• datele din certificatele de concediu medical acordate, necesare pentru calcularea 
indemnizației corespunzătoare;  

• sexul; 

• semnătura, semnătura digitală; 

• cetățenia; 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

3 
 

• telefon mobil, telefon/fax, email; 

• situația economică sau financiară; 

• imagine; 

• sancțiuni disciplinare;  

• după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare. 

2.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea 
următoarelor scopuri: 

a) Prelucrarea informației privind modificările survenite la prelucrarea datelor cu caracter 
personal ce vizează angajații instituției și care au impact asupra calculării plăților salariale, precum 
și a persoanelor fizice și juridice cu care instituția intră în relații contractuale; 

b) Calcularea drepturilor salariale lunare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii 
Moldova (conform contractelor individuale de muncă, contractelor civile, tabelelor de pontaj, 
ordinelor/dispozițiilor conducerii, raportului de activitate lunară); 

c) Prelucrarea certificatelor de concedii medicale ale angajaților în vederea stabilirii 
indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă; 

d) Prelucrarea copiilor ordinelor/dispozițiilor conducerii referitoare la personal; 

e) Calcularea și reținerea taxelor ce țin de plățile salariale aferente angajaților: primele de 
asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
impozitul pe venit, etc.; 

f) Calcularea și virarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a 
contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente plăților salariale - obligație a 
angajatorului; 

g) Furnizarea informației necesare pentru elaborarea rapoartelor lunare privind contribuțiile 
de asigurare socială de stat obligatorii și rapoartelor trimestriale privind primele de asigurare 
obligatorie de asistență medicală; 

h) Întocmirea, lunară, a declarației persoanei asigurate pentru fiecare angajat și transmiterea 
acestora Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, în format electronic prin SIA E-REPORTING cu 
aplicarea semnăturii digitale; 

i) Asistarea procesului (prin furnizarea informației necesare) pentru completarea periodică 
(lunară) a raportului şi dării de seamă privind venitul achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta;  

j) Completarea lunară, trimestrială şi anuală a dărilor de seamă cu prezentarea acestora 
Inspectoratului Fiscal de Stat, precum şi perfectarea şi eliberarea informației privind veniturile 
calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri 
angajaților societății; 

k) Prelucrarea cererilor și a documentelor confirmative privind acordarea scutirilor la 
impozitul pe venit reținut din salariu, în conformitate cu capitolul 4, titlul II din Codul Fiscal; 
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l) Eliberarea certificatelor de salariu, la cererea angajaților; 

m) Completarea și stocarea fișelor personale de evidență a veniturilor sub formă de salariu 
şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului pe fiecare an, precum şi a impozitului 
pe venit reținut din aceste plăți; 

n) Emiterea, transmiterea si primirea documentelor financiar-contabile (facturi, anexe la 
facturi, documente justificative, acte de prestare servicii); 

o) Prezentarea documentelor financiare ce conțin date cu caracter personal către 
acționari/fondatori, comisiei de cenzori, auditului intern sau extern. În cazul datelor cu caracter 
personal ale angajaților sau ale altor persoane cu care societatea se află în relație juridică, îi va 
înștiința pe acești atunci când datele respective vor fi transmise către terți; 

2.4. Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi 
stocate astfel încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării 
scopurilor în care datele sânt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor 
distruge/șterge, în funcție de suportul pe care  au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres 
prevăzute de lege acestea pot rămâne la păstrare primind statut de document de arhivă. 

2.5. Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în sistemul de evidență contabilă 
în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă.  

III. LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

3.1. Datele cu caracter personal conținute în sistemul de evidență contabilă în cadrul 
instituției se prelucrează/stochează: 

1. pe suport de hârtie; 

2. în format electronic: 

a) Software – Sistemul de evidență contabilă 1C:Contabilitate, care este instalat la 
computerul central, aflându-se în biroul de la sediul instituției; 

b) Hardware;  

3.2. Mentenanța programului contabil 1C:Contabilitate va fi efectuată de către o companie 
licențiată/specializată în domeniu în baza contractului încheiat privind prestarea serviciilor de 
deservire între instituție și compania de deservire, cu următoarele atribuții stabilite acesteia din 
urmă: 

- Efectuarea ajustărilor în program, în baza modificărilor legislației Republicii Moldova; 

- Eliminarea erorilor în funcționarea programului; 

- Consultarea în rezolvarea dificultăților apărute în utilizarea programului (Linia fierbinte); 

- Examinarea solicitărilor parvenite din partea clientului; 

- Examinarea bazei de date a clientului (la necesitate); 

- Vizite la fața locului, la solicitarea clientului; 
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- Examinarea și nedivulgarea informației cu accesibilitate limitată ce a devenit cunoscută la 
prestarea acestor servicii. 

3.3. Prelucrarea informațiilor în sistemul de evidență contabilă pe suport de hârtie este 
structurată după criteriul “mape-dosare”, fiind păstrate în dulapuri, care sânt amplasate fizic în 
biroul/birourile secției contabilitate de la sediul instituției.  

III. DURATA DE STOCARE 

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă se efectuează 
pe perioada valabilității contractelor încheiate și activității angajaților instituției (din momentul 
semnării contractului individual de muncă până la finalizarea efectuării acțiunilor prevăzute de 
actele legislative în cazul încetării raporturilor de muncă). 

4.2. La expirarea termenelor menționate în punctul 4.1., datele din sistemul de evidență 
contabilă sânt păstrate în formă arhivată, pe perioada stabilită de Indicatorul documentelor-tip şi 
al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile 
şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă nr.57 din 27.07.2016. 

V. DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI PERSOANELOR VIZATE 

5.1. Instituția, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea 
drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ce le revin angajaților, precum și, după 
caz, altor persoane vizate.  

5.2. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele 
vizate beneficiază de următoarele drepturi: la informare, de acces la date, de intervenție, de 
opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează, precum și dreptul de a se adresa în justiție. 

5.3. Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau prelucrare a informațiilor 
din sistemul de evidență contabilă vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal. 

5.4. Acordarea dreptului de acces a angajaților la informațiile ce-i vizează se efectuează doar 
prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al conducerii societății. Informațiile 
furnizate vor fi acordate astfel, încât să nu prejudicieze drepturile terților. Persoanele care solicită 
date cu caracter personal trebuie să indice scopul solicitării, precum și perioada concretă pentru 
care solicită informațiile.  

5.5. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile 
prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune în cazul în care există 
obligația de a proteja drepturile şi libertățile unor terțe persoane, de exemplu, dacă în informațiile 
solicitate apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obține consimțământul acestora sau 
nu pot fi extrase, prin editare, datele cu caracter personal nerelevante. 

VI. MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

6.1.Măsurile generale de administrare a securității informaționale 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

6 
 

6.1.1. În cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informație pe suport de hârtie sau 
electronic care conțin date preluate din sistemul de evidență contabilă, aceștia se păstrează în 
safeuri care se încuie.  

6.1.2. La terminarea sesiunilor de lucru, computerele şi imprimantele se deconectează de la 
rețeaua electrică.  

6.1.3. Operatorul asigură securitatea punctelor de primire și expediere a corespondenței, 
precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele de copiere.  

6.1.4. Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației preluate din sistemul de 
evidență contabilă este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate.  

6.1.5. Mijloacele de prelucrare a informațiilor preluate din sistemul de evidență contabilă 
sau soft-urile destinate prelucrării acestora sânt scoase din perimetrul de securitate doar în baza 
permisiunii scrise a operatorului. 

6.1.6. Scoaterea şi introducerea mijloacelor de prelucrare a informațiilor din sistemul de 
evidență contabilă din/în perimetrul de securitate se înregistrează în registru. 

6.2. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență 
contabilă, se înfăptuiesc ținând cont de necesitatea asigurării confidențialității și integrității 
acestora, prin protecție în formă manuală, electronică. 

6.3. Cerințe speciale față de marcare: toate informațiile ieșite din sistemul de evidență 
contabilă, care conțin date cu caracter personal, sânt supuse marcării, cu indicarea prescripțiilor 
pentru prelucrarea ulterioară şi răspândirea acestora, inclusiv cu indicarea numărului de 
identificare unic al operatorului de date cu caracter  personal.  

6.4. Accesul în biroul unde este amplasat sistemul de evidență contabilă este restricționat, 
fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară şi doar în timpul orelor de program. 
Accesul în birou este posibil doar cu autorizarea de acces și cheia de la lacătul mecanic. 

6.5. Biroul nu este lăsat niciodată fără supraveghere la ieșirea în exterior, ușa biroului se 
încuie cu lacătul. 

6.6. Înainte de acordarea accesului fizic la sistemul de evidență contabilă, se verifică 
competențele de acces.  

6.7. Registrele de monitorizare  se păstrează minimum un an, la expirarea termenului indicat, 
acestea se lichidează, iar datele şi documentele ce se conțin în registrul supus lichidării se transmit 
în arhivă.  

6.8. Perimetrul de securitate se consideră perimetrul biroului în care este amplasat sistemul 
de evidență contabilă, fiind integru din punct de vedere fizic.  

6.9. Zilnic, se inspectează perimetrul de securitate al clădirii și al biroului, unde este amplasat 
sistemul de evidență contabilă, din punct de vedere fizic.    

6.10. Computerele sânt amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine. 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

7 
 

6.11. Ușile şi ferestrele sânt încuiate în cazul în care în încăpere lipsesc angajații autorizați 
de administrarea sistemului.  

6.12. Amplasarea sistemului de evidență contabilă răspunde necesităţii asigurării securităţii 
acestora contra accesului nesancţionat, furturilor, incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri.  

6.13. Securitatea electroenergetică: este asigurată securitatea echipamentului electric utilizat 
pentru menținerea funcționalității sistemului de evidență contabilă, a cablurilor electrice, inclusiv 
protecția acestora contra deteriorărilor şi conectărilor nesancționate. În cazul apariției situațiilor 
excepționale, de avarie sau de forță majoră, este asigurată posibilitatea deconectării electricității la 
sistemele de evidență contabilă, inclusiv posibilitatea deconectării oricărui component TI.  

6.14. Computerele, unde este amplasat fizic sistemul de evidență contabilă, dispun de UPS-
uri, care sânt folosite pentru încheierea corectă a sesiunii de lucru a sistemelor (componentelor) în 
cazul deconectării de la sursa de alimentare cu energie electrică. 

6.15. Securitatea cablurilor de rețea: cablurile de rețea, prin care se efectuează operațiunile 
de transmitere a datelor preluate din sistemul de evidență contabilă, sânt protejate contra 
conectărilor nesancționate sau deteriorărilor. Pentru a exclude bruiajul, cablurile de tensiune sânt 
separate de cele comunicaționale.  

6.16. Securitatea antiincendiară a sistemului de evidență contabilă: biroul unde este amplasat 
sistemul de evidență contabilă este dotat cu echipament antiincendiare și corespunde cerințelor și 
normelor antiincendiare în vigoare.  

6.17. Controlul instalării şi scoaterii componentelor TI: se efectuează controlul şi evidența 
instalării şi scoaterii mijloacelor de program, mijloacelor tehnice şi celor tehnice de program, 
utilizate în cadrul sistemului de evidență contabilă.  

VII. IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI 
DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ  

7.1. Este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor informațiilor preluate din 
sistemele de evidență contabilă şi a proceselor executate în numele acestor utilizatori.  

7.2. Toți utilizatorii (inclusiv personalul care asigură mentenanța tehnică, administratorii de 
rețea, programatorii şi administratorii bazelor de date) au un identificator personal (ID-ul 
utilizatorului), care nu trebuie să conțină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului.  

7.3. Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sânt utilizate parole. Utilizarea parolelor în 
procesul asigurării securităţii informaționale: pe lângă cerințele de păstrare a confidențialității 
parolelor, este interzisă înscrierea acestora pe suport de hârtie, cu excepția cazului de asigurare a 
securității păstrării acesteia (plasarea înscrisurilor în safeu). La momentul introducerii, parolele nu 
se reflectă în clar pe monitor.      

7.4. Se efectuează modificarea parolelor de fiecare dată când sânt depistați indicii unei 
eventuale  compromiteri a sistemului sau parolei.  

7.5. Întru asigurarea posibilității de stabilire a responsabilității fiecărui utilizator, sânt 
folosite identificatori şi parole individuale ale acestora. Este asigurată posibilitatea utilizatorilor 
de a alege şi schimba parolele individuale, inclusiv de activare a procedurii de evidență a 
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introducerilor greșite ale acestora. După trei tentative greșite de autentificare, accesul este blocat, 
în mod automatizat.  

7.6. Se asigură, pentru o perioadă de 1 /un/ an, păstrarea istoriilor anterioare ale parolelor în 
formă de hash a utilizatorilor şi prevenirea folosirii repetate a acestora.         

7.7. În cazul în care raporturile de muncă ale utilizatorului au încetat, au fost suspendate sau 
modificate, și, ca urmare, noile sarcini nu necesită accesul la datele cu caracter personal, precum 
și în cazul de modificare a drepturilor de acces ale utilizatorului, abuz al utilizatorului de autorizații 
de acces primite în scopul comiterii unei fapte prejudiciabile, absență a utilizatorului la postul de 
muncă pe parcursul unei perioade îndelungate (mai mult de 3 luni), codurile de identificare şi 
autentificare se revocă sau se suspendă. 

7.8. Se efectuează, prin mijloace automatizate de suport, administrarea conturilor de acces a 
utilizatorilor care prelucrează datele cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă, inclusiv 
crearea, activarea, modificarea, revizuirea, dezactivarea şi ștergerea acestora. Acțiunea  conturilor 
de acces a utilizatorilor temporari, care prelucrează date cu caracter personal înregistrate în 
sistemul de evidență contabilă, încetează automat la expirarea perioadei stabilite în timp (pentru 
fiecare tip de cont de acces în parte). Se dezactivează automat, după o perioadă de maxim 1 /una/ 
lună, conturile de acces ale utilizatorilor neactivi, care prelucrează informațiile din sistemul de 
evidență contabilă. Se folosesc mijloace automatizate de înregistrare şi informare despre crearea, 
modificarea, dezactivarea şi încetarea acțiunii conturilor de acces. 

7.9. În scopul depistării și evitării cazurilor de acordare a drepturilor de acces neautorizat, se 
revizuiește cu regularitate, maximum la fiecare șase luni şi după oricare schimbare a statutului 
utilizatorului, drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemul de evidență contabilă. 

7.10. Folosirea tehnologiilor fără fir, echipamentelor portative și mobile se autorizează de 
persoanele responsabile.  

7.11. Se impun limite în privința persoanelor care au dreptul: 

a) să vizualizeze informațiile stocate în sistemul de evidență contabilă;  

b) să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice informație stocată. 

7.12. Toți angajații cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal. 

7.13. Orice activitate de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți este documentată 
şi supusă unei analize riguroase în prealabil privind scopul și temeiul legal a intențiilor de 
dezvăluire a unui anumit volum de date cu caracter personal. 

7.14. Orice încălcare a securității în ceea ce privește sistemul de evidență contabilă este 
supusă documentării, iar persoana responsabilă de realizarea politicii de securitate este informată 
în legătură cu acest lucru cât de urgent posibil. 

7.15. Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sânt informați despre faptul că 
folosirea sistemului de evidență contabilă este controlată şi că folosirea neautorizată a acestora 
este sancționată în conformitate cu legislația civilă, contravențională și penală.  
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VIII. AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMELE DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

8.1. Se organizează generarea înregistrărilor de audit a securităţii în sistemul de evidență 
contabilă pentru evenimentele, indicate în lista corespunzătoare, supuse auditului. 

8.2. Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieșire a utilizatorului în sistem, 
conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei intrării/ieșirii; 

b) ID-ul utilizatorului; 

c) rezultatul tentativei de intrare/ieșire – pozitivă sau negativă.  

8.3. Se efectuează înregistrarea tentativelor de pornire/terminare a sesiunii de lucru a 
programelor aplicative şi proceselor, destinate prelucrării informațiilor din sistemele de evidență 
contabilă, înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale utilizatorilor şi statutul obiectelor de 
acces conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei de pornire;  

b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau al procesului;  

c) ID-ul utilizatorului;  

d) rezultatul tentativei de pornire – pozitivă sau negativă.  

8.4. Se efectuează înregistrarea tentativelor de obţinere a accesului (de executare a 
operațiunilor) pentru aplicații şi procese destinate prelucrării informațiilor din sistemul de evidență 
contabilă, conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii);  

b) denumirea (identificatorul) aplicaţiei sau a procesului;  

c) ID-ul utilizatorului;  

d) specificaţiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fişier, număr etc.);  

e) tipul operaţiunii solicitate (citire, înregistrare, ştergere etc.);  

f) rezultatul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii) – pozitivă sau 
negativă.  

8.5. Se efectuează înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competențelor) 
utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor parametri:  

a) data şi timpul modificării competenţelor;  

b) ID-ul administratorului care a efectuat modificările;  

c) ID-ul utilizatorului şi competențele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi statutul 
nou al acestora.  
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8.6. Se efectuează înregistrarea ieșirii din sistemul de evidență contabilă, înregistrarea 
modificărilor drepturilor de acces ale subiecților şi statutul obiectelor de acces, conform 
următorilor parametri:  

a) data şi timpul eliberării;  

b) denumirea informației şi căile de acces la aceasta;  

c) specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informația (numele logic);  

d) ID-ul utilizatorului care a solicitat informația;  

e) volumul documentului eliberat (numărul paginilor, filelor, copiilor) şi rezultatul eliberării 
– pozitiv sau negativ.   

8.7. Cazurile de deranjament al auditului securităţii în sistemul de evidență contabilă sau 
completării întregului volum de memorie repartizat pentru păstrarea rezultatelor auditului, sânt 
aduse la cunoștința persoanei responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal, 
care întreprinde măsuri în vederea restabilirii capacității de lucru a sistemului de audit.   

8.8. Rezultatele auditului securităţii în sistemul de evidență contabilă (operațiunile de 
prelucrare a informațiilor şi mijloacele de efectuare a auditului), se protejează contra accesului 
neautorizat prin aplicarea măsurilor de securitate adecvate și asigurarea confidențialității şi 
integrității acestora.    

8.9. Durata minimă a stocării rezultatelor auditului securităţii în sistemul de evidență 
contabilă constituie 2 /doi/ ani, în scopul asigurării posibilității de folosire a  acestora în calitate 
de probe în cazul incidentelor de securitate, unor eventuale investigații sau procese judiciare. În 
cazul în care investigările sau procesele judiciare se prelungesc, rezultatele auditului se păstrează 
pe toată durata acestora.  

IX. ASIGURAREA INTEGRITĂŢII INFORMAŢIILOR DIN SISTEMUL DE 
EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

9.1. Se asigură identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficiențelor de soft-uri destinate 
prelucrării informațiilor din sistemul de evidență contabilă, inclusiv instalarea corectărilor şi 
pachetelor de reînnoire a acestora, protecția contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-uri, 
măsuri care asigură posibilitatea reînnoirii automate şi la timp a mijloacelor de asigurare a 
protecției contra programelor dăunătoare şi signaturilor de virus.  

9.2. Se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intrărilor ilegale, ce permit 
monitorizarea evenimentelor şi constatarea atacurilor, inclusiv asigură identificarea tentativelor 
folosirii neautorizate a informațiilor din sistemul de evidență contabilă. 

9.3. Se asigură testarea funcționării corecte a componentelor de securitate a sistemului de 
evidență contabilă (automat – la pornirea sistemului, şi după caz – la solicitarea persoanei 
responsabile de politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal). 

9.4. Copiile de siguranță: reieșind din volumul prelucrărilor efectuate, individual, se 
stabilește de către operator intervalul de timp în care se execută copiile de siguranță a informațiilor 
din sistemul de evidență contabilă şi soft-urilor folosite pentru prelucrările automatizate a acestora. 
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Copiile de siguranță se testează în scopul verificării siguranței purtătorilor de informații şi 
integrității informației indicate.  Procedurile de restabilire a copiilor de siguranță se actualizează 
şi se testează cu regularitate, în scopul asigurării eficacității acestora.  

X. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMULUI DE 
EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

10.1. Persoanele care asigură exploatarea sistemului de evidență contabilă trec, minimum o 
dată în an, instruirea cu privire la responsabilitățile şi obligațiile în cazul executării acțiunilor de 
gestionare şi reacționare la incidentele de securitate. 

10.2. Prelucrarea incidentelor de securitate include depistarea, analiza, preîntâmpinarea 
dezvoltării, înlăturarea lor şi restabilirea securităţii. Se monitorizează şi documentează, în mod 
permanent, incidentele de securitate în sistemul de evidență contabilă.  

10.3. „În cazul producerii incidentelor de securitate persoanele responsabile va întreprinde 
măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia 
și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea în termen de 72 ore din momentul 
producerii incidentului de securitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal al Republicii Moldova. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Național 
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sânt obligate să ofere 
suportul necesar și să asigure accesul la informațiile necesare relevante obiectului controlului.” 

10.4.  Persoanele care se fac vinovate de încălcarea normelor privind obținerea, păstrarea, 
prelucrarea şi protecția informațiilor din sistemul de evidență contabilă poartă răspundere civilă, 
contravențională și penală. 

XI. DISPOZIŢII FINALE 

11.1. Prezentul Regulament este revizuit şi ulterior aprobat de către conducerea societății 
periodic, reieșind din necesitate.  

11.2. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.  

11.3. Regulamentul este adus la cunoștința angajaților contra semnăturii. 

11.4. Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru 
aprobarea lui. 

*** 
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I. DISPOZIŢII GENERALE  

Art. 1. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în 
sistemul de evidență „Planificarea economică și financiară” din cadrul Instituției publice „Centrul 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - Regulament) are ca 
scop stabilirea unor reguli pentru asigurarea unui nivel satisfăcător de protecție a datelor cu 
caracter personal (în continuare - DCP) prelucrate în sistemul de planificare economică și 
financiară de către Secția planificare, analiză și evaluare (în continuare - SPAE) a Instituției 
publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - 
CREPOR), în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Art. 2. Regulamentul este elaborat în temeiul prevederilor: 

- Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492); 

- Hotărârii Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de 
asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 
254-256, art. 1282). 

Art. 3. Reglementările cuprinse în prezentul Regulament stabilesc condițiile generale și 
cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților CREPOR, precum şi ale 
altor persoane fizice sau juridice. 

II. CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

Art. 4. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 
planificare economică și financiară constă în asigurarea înregistrării informațiilor referitoare şi 
necesare pentru îndeplinirea obligațiunilor SPAE, respectiv: 

(a) ale salariaților – stabilirea salariului lunar, inclusiv a premiilor, sporurilor şi altor 
stimulări salariale, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova; 

(b) ale altor persoane fizice sau juridice – locatari (arendași) ai spațiilor CREPOR, pentru 
perfectarea contractelor de locațiune, evidența achitărilor plăților şi planificarea veniturilor din 
darea în locațiune. 

Art. 5. În cadrul sistemului de evidență, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu 
caracter personal: 

(a) numele, prenumele şi patronimicul; 

(b) cod numeric personal (IDNP)/cod fiscal; 

(c) telefon/fax/email; 

(d) adresa sau reședința; 

(e) mărimea indemnizațiilor; 

(f) mărimea salariului brut şi alte premii, sporuri, stimulări, suplimente; 
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(g) după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în 
vigoare. 

Art. 6. Datele cu caracter personal sunt: 

a) acumulate în scopuri determinate, explicite şi legitime, prelucrate într-un mod adecvat, 
compatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri 
statistice, de cercetare istorică sau științifică nu este considerată incompatibilă cu scopul colectării, 
dacă se efectuează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare; 

b) actualizate, după caz. Datele inexacte sau incomplete, din punctul de vedere al scopului 
pentru care sunt acumulate, după prelucrare sunt rectificate sau excluse (anulate) din baza de date; 

c) stocate într-o formă care să permită identificarea subiecților datelor cu caracter personal 
pe o perioadă care nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate şi 
ulterior prelucrate. 

Art. 7. La angajarea persoanelor în cadrul CREPOR, prelucrarea datelor cu caracter personal 
se efectuează cu consimțământul acestora. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate se efectuează fără consimțământul acestora, în legătură cu executarea 
obligațiilor contractuale la care s-au obligat părțile. 

Art. 8. Datele cu caracter personal se prelucrează/se stochează atât pe suport de hârtie, cât 
şi în formă electronică. 

Art. 9. Mentenanța bazelor de date este efectuată de către Serviciul IT al CREPOR, cu 
următoarele atribuții: 

a) efectuarea ajustărilor în program, în baza modificărilor legislației RM; 

b) eliminarea erorilor în funcționarea programului; 

c) examinarea solicitărilor parvenite din partea Secției; 

d) examinarea şi nedivulgarea informației cu accesibilitate limitată. 

Art. 10. Prelucrarea informațiilor pe suport de hârtie este structurată după criteriul “mape-
dosare”, fiind păstrate în dulapuri, care sunt amplasate fizic în birourile SPAE. 

Art. 11. Utilizatorii datelor cu caracter personal din cadrul SPAE sunt responsabili pentru 
aceste date şi vor prelucra şi accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea 
atribuțiilor lor de serviciu. 

Art. 12. Informațiile înregistrate pot fi comunicate numai persoanelor vizate, 
reprezentanților legali ai acestora sau autorităților publice în cadrul unei competențe speciale de 
anchetă (serviciile financiare şi fiscale, de poliție, justiție, securitate socială), prin solicitarea în 
formă scrisă, cu acordul conducerii CREPOR. Persoanele care solicită date cu caracter personal 
trebuie să indice scopul solicitării, perioada concretă pentru care solicită informațiile şi să anexeze 
documentul ce atestă dreptul de a solicita şi primi informația în cauză. 

Art. 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă se 
efectuează pe perioada valabilității contractelor încheiate și activității angajaților instituției (din 
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momentul semnării contractului individual de muncă până la finalizarea efectuării acțiunilor 
prevăzute de actele legislative în cazul încetării raporturilor de muncă). La expirarea termenelor 
menționate, datele din sistemul de evidență sânt păstrate în formă arhivată, pe perioada stabilită de 
Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, 
pentru instituțiile, organizațiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Serviciul de Stat 
de Arhivă nr.57 din 27.07.2016. 

III. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE  

Art. 14. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele 
vizate beneficiază de următoarele drepturi: la informare, de acces la datele personale, de 
intervenție, de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează, precum şi dreptul de a se 
adresa în justiție. 

Art. 15. Acordarea dreptului de acces al persoanelor la informațiile cu caracter personal, ce-
i vizează, se efectuează doar prin solicitarea expresă, în formă scrisă, datată şi semnată, cu acordul 
nemijlocit al conducerii CREPOR. Solicitantul este în drept să primească informația şi la adresa 
juridică (poștă electronică sau serviciu de corespondență), dacă are siguranță că la informația în 
cauză nu vor avea acces persoane străine. 

Art. 16. CREPOR poate refuza eliberarea informației ce conține date cu caracter personal, 
în condițiile legii (restricționarea eliberării). Necesitatea de a restricționa accesul la DCP se poate 
impune în cazul în care există obligația de a proteja drepturile şi libertățile unor terțe persoane, de 
exemplu, dacă în informațiile solicitate apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obține 
consimțământul acestora sau nu pot fi extrase, prin editare, datele cu caracter personal nerelevante. 

IV. MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Art. 17. SPAE are obligația de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru 
păstrarea datelor cu caracter personal la un nivel de securitate adecvat. 

Art. 18. Măsurile generale de administrare a securității informaționale: 

a. În cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informație pe suport de hârtie sau 
electronic care conțin date preluate din cadrul procesului de studii, aceștia se păstrează în dulapuri 
cu acces restricționat. 

b. Accesul la baza de date se face doar de către utilizatorii Serviciului. Contul de utilizator 
este însoțit de o modalitate de autentificare pentru fiecare calculator. Autentificarea se realizează 
prin introducerea unei parole. 

c. La terminarea sesiunilor de lucru, calculatoarele şi imprimantele sunt deconectate. 

d. Utilizatorul asigură securitatea punctelor de primire şi expediere a corespondenței, precum 
şi securitatea accesului neautorizat la aparatele de copiere. 

e. Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației preluate din cadrul SPAE este 
interzis persoanelor neautorizate. 

Art. 19. Informația în format digital ce conține date personale se copiază automat, zilnic. 
Copiile de siguranță se testează în scopul verificării siguranței purtătorilor de informații şi 
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integrității informației indicate. Procedurile de restabilire a copiilor de siguranță se actualizează şi 
se testează cu regularitate, în scopul asigurării eficacității acestora. 

Art. 20. Accesul în birourile unde sunt amplasate datele cu caracter personal, utilizate în 
cadrul SPAE, este restricționat, fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară şi doar 
în timpul orelor de program. Accesul în birouri este posibil doar cu autorizarea de acces şi cheia 
de la lacătul mecanic. 

Art. 21. Birourile nu sunt lăsate niciodată fără supraveghere la ieșirea în exterior, ușa 
biroului se încuie. 

Art. 22. Registrele de monitorizare se păstrează minimum trei ani, la expirarea termenului 
indicat, acestea se lichidează, iar datele şi documentele ce se conțin în registrul supus lichidării se 
transmit în arhivă. 

Art. 23. Perimetrul de securitate se consideră perimetrul birourilor în care sunt amplasate 
datele cu caracter personal din cadrul procesului de studii, fiind integral din punct de vedere fizic. 
Calculatoarele sunt amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoanele străine. 

Art. 24. Amplasarea datelor cu caracter personal din cadrul SPAE răspunde necesității 
asigurării securității acestora contra accesului nesancționat, furturilor, incendiilor, inundațiilor şi 
altor riscuri posibile. 

Art. 25. Calculatoarele, unde sunt amplasate datele cu caracter personal utilizate în cadrul 
procesului de lucru, dispun de UPS-uri, care sunt folosite pentru încheierea corectă a sesiunii de 
lucru a sistemelor (componentelor) în cazul deconectării de la sursa de alimentare cu energie 
electrică. 

Art. 26. Securitatea antiincendiară: birourile unde sunt amplasate datele cu caracter personal 
utilizate în cadrul procesului de lucru sunt dotate cu echipament antiincendiar şi corespund 
cerințelor şi normelor antiincendiare în vigoare.  

V. IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORILOR SERVICIULUI 

Art. 27. Este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor informațiilor preluate din 
sistemele de evidență contabilă şi a proceselor executate în numele acestor utilizatori. 

Art. 28. Toți utilizatorii (inclusiv personalul care asigură mentenanța tehnică, administratorii 
de rețea, programatorii şi administratorii bazelor de date) au un identificator personal (ID-ul 
utilizatorului), care nu trebuie să conțină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului. 

Art. 29. Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sunt utilizate parole. Utilizarea parolelor 
în procesul asigurării securității informaționale: pe lângă cerințele de păstrare a confidențialității 
parolelor, este interzisă înscrierea acestora pe suport de hârtie, cu excepția cazului de asigurare a 
securității păstrării acesteia (plasarea înscrisurilor în safeu). La momentul introducerii, parolele nu 
se reflectă în clar pe monitor. 

Art. 30. Se efectuează modificarea parolelor de fiecare dată când sunt depistați indicii unei 
eventuale compromiteri a sistemului sau parolei. 
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Art. 31. În scopul asigurării posibilității de stabilire a responsabilității fiecărui utilizator, 
sunt folosite identificatori şi parole individuale ale acestora. Este asigurată posibilitatea 
utilizatorilor de a alege şi schimba parolele individuale, inclusiv de activare a procedurii de 
evidență a introducerilor greșite ale acestora. După trei tentative greșite de autentificare, accesul 
este blocat, în mod automatizat. 

Art. 32. Se asigură, pentru o perioadă de 1 /un/ an, păstrarea istoriilor anterioare ale parolelor 
în formă de „hash” a utilizatorilor şi prevenirea folosirii repetate a acestora. 

Art. 33. În cazul în care raporturile de muncă ale utilizatorului au încetat, au fost suspendate 
sau modificate, și, ca urmare, noile sarcini nu necesită accesul la datele cu caracter personal, 
precum și în cazul de modificare a drepturilor de acces ale utilizatorului, abuz al utilizatorului de 
autorizații de acces primite în scopul comiterii unei fapte prejudiciabile, absență a utilizatorului la 
postul de muncă pe parcursul unei perioade îndelungate (mai mult de 3 luni), codurile de 
identificare şi autentificare se revocă sau se suspendă. 

Art. 34. Folosirea tehnologiilor fără fir, echipamentelor portative și mobile se autorizează 
de persoanele responsabile. 

Art. 35. Toți angajații cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal. 

Art. 36. Orice activitate de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți este 
documentată şi supusă unei analize riguroase în prealabil privind scopul și temeiul legal a 
intențiilor de dezvăluire a unui anumit volum de date cu caracter personal. 

Art. 37. Orice încălcare a securității în ceea ce privește sistemul de evidență contabilă este 
supusă documentării, iar persoana responsabilă de realizarea politicii de securitate este informată 
în legătură cu acest lucru cât de urgent posibil. 

Art. 38. Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sunt informați despre faptul că 
folosirea sistemului de evidență contabilă este controlată şi că folosirea neautorizată a acestora 
este sancționată în conformitate cu legislația civilă, contravențională și penală. 

VI. CONTROL ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Art. 39. SPAE va iniția acțiuni corective şi preventive pentru a eficientiza procesele 
referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. 

Art. 40. Serviciul IT va asigura identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficiențelor de 
soft-uri destinate prelucrării informațiilor cu caracter personal ale salariaților şi altor persoane 
fizice/juridice, inclusiv instalarea corectărilor şi pachetelor de reînnoire a acestora, protecția contra 
infiltrării programelor dăunătoare în soft-uri, măsuri care asigură posibilitatea reînnoirii automate 
şi la timp a mijloacelor de asigurare a protecției contra programelor dăunătoare şi signaturilor de 
virus. 

Art. 41. Serviciul IT va face periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru 
detectarea unor disfuncționalități în ceea ce privește folosirea echipamentelor şi sistemelor de 
telecomunicații. 
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VII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 42. Prezentul Regulament este aprobat de către directorul CREPOR. Revizuirea 
Regulamentului se efectuează periodic, după necesitate. Modificarea şi completarea prezentului 
Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui. 

Art. 43. Regulamentul este adus la cunoștința salariaților contra semnătură. 

*** 
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I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. În contextul actual securitatea obiectivelor nu poate fi asigurată fără o supraveghere 
video eficientă, care să permită, atât monitorizarea în timp real a evenimentelor și persoanelor 
suspecte, cât și înregistrarea imaginilor video. Aceste sisteme de supraveghere video se instalează 
în holuri, coridoare, intrările în blocuri și alte spații, la decizia conducerii Instituției publice (în 
continuare - Instituție). Totodată, utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilități 
și garanții din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea și protecția datelor cu caracter 
personal ce se înregistrează în sistem, atribuții și reglementări descrise în Legea nr. 133 din 
18.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Din acest motiv este necesară stabilirea 
unui cadru de reglementare a securității privind supravegherea prin mijloace video și prelucrarea 
datelor cu caracter personal preluate și înregistrate în sistemul de monitorizare prin înregistrare 
video. 

Art. 2. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în 
sistemul de supraveghere prin mijloace video (în continuare - Regulament) are drept scop: 

• Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea 
sistemului de supraveghere video, în scopul asigurării securității persoanelor şi bunurilor, pazei şi 
protecției bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special, respectând în același 
timp obligațiile ce revin entității, în calitate de operator de date, conform Legii nr. 133 din 
18.07.2011 şi măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, 
protejarea vieții private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor vizate. 

• Stabilirea responsabilităților privind administrarea şi exploatarea sistemului de 
supraveghere prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea 
documentelor aferente acestor activități. 

Art. 3. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 
supraveghere prin mijloace video rezidă în asigurarea bunei administrări şi funcționări a entității, 
în special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea, sistemul video este necesar 
pentru a sprijini politicile de securitate instituite de actele normative care reglementează protecția 
datelor cu caracter personal şi contribuie la îndeplinirea atribuțiilor structurii de securitate. 

Art. 4. Prezentul Regulamentul descrie măsurile care necesită a fi luate de Instituție pentru 
a proteja datele cu caracter personal care sânt prelucrate prin metoda supravegherii video, vieții 
private și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale subiecților. 

II. ZONELE SUPRAVEGHEATE 

Art. 5. Camerele de supraveghere video sânt amplasate în locuri vizibile. Orice utilizare 
ascunsă a acestora este strict interzisă. 

Art. 6. Camerele de supraveghere video sânt amplasate conform anexelor la prezentul 
Regulament. 

Art. 7. Nu sânt monitorizate zonele în care persoanele pot conta, în mod rezonabil, pe 
intimitate, precum toaletele, camerele de baie, etc. 
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III. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL 
SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

Art. 8. Sistemul de supraveghere video funcționează în regim 24/24 ore, iar camerele sânt 
fixate. 

Art. 9. La darea în exploatare a sistemului de supraveghere video, persoana împuternicită 
va primi instructajul referitor la setările sistemului de monitorizare video, respectarea regimului 
de confidențialitate și dreptul de acces la informația prelucrată în sistemul de evidență. 

Art. 10. Limitarea scopului. 

(1) Sistemul de supraveghere video va fi utilizat numai în scopul în care este notificat, fără 
a se urmări în special obținerea unor informații pentru anchetele interne sau procedurile 
disciplinare, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate sau se observă un 
comportament infracțional (în circumstanțe excepționale imaginile pot fi transmise organelor 
competente în cadrul unor investigații disciplinare sau penale). 

(2) În vederea protejării vieții private a altor subiecți decât cei vizați nemijlocit, sistemul 
video este dotat cu mecanisme care prevăd estomparea imaginii (în caz de necesitate) pentru a face 
ca întreaga imagine sau o parte a ei, după caz, să fie anonimizată. 

(3) Persoana responsabilă va gestiona accesul la sistemul de supraveghere video numai cu 
acordul scris al conducerii Instituției. 

Art. 11. Categorii speciale de date cu caracter personal. 

Sistemul de monitorizare video nu are ca scop captarea (spre exemplu prin focalizare sau 
orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (spre exemplu indexare, creare de profiluri) care 
constituie categoria specială de date cu caracter personal. 

Art. 12. Accesul la datele cu caracter personal și dezvăluirea acestora. 

(1) Accesul la imaginile video înregistrate în timp real este limitat la un număr redus de 
angajați ai Instituției, care pot fi identificați individual, în conformitate cu lista aprobată de către 
conducerea entității. 

(2) Accesul la imaginile video şi/ sau la arhiva în care sunt stocate imaginile înregistrate este 
permis numai persoanei responsabile în conformitate cu Politica de securitate a Instituției și numai 
cu acordul scris al conducerii. 

(3) Vizualizarea şi/sau efectuarea copiilor din fișierele temporare în care sunt stocate 
imaginile video, este permis numai cu acordul scris al conducerii. 

(4) În cazul solicitării de către organele de drept ale Republicii Moldova, care își exercită 
atribuțiile conform legii, a unor copii din fișierele temporare în care sunt stocate imaginile video, 
este permis numai cu acordul scris al directorului Instituției. 
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IV. PROTECȚIA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

Art. 13. În vederea securizării sistemului informațional de date cu caracter personal în care 
sânt stocate (prelucrate) imaginile video, se aplică următoarele măsuri tehnice şi organizatorice: 

• sistemul informațional de date cu caracter personal în care sânt stocate (prelucrate) 
imaginile video se păstrează în camera special amenajată; 

• responsabilul de protecție a datelor cu caracter personal și responsabilii de securitate din 
cadrul entității vor fi consultați înainte de achiziționarea sau instalarea oricărui nou sistem de 
supraveghere; 

• toate sistemele trebuie să corespundă cerințelor de securitate descrise în legislație (HG nr. 
1123 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal); 

• accesul fizic la sistemul informațional de date cu caracter personal în care sânt stocate 
(prelucrate) imaginile video are numai persoana responsabilă desemnată şi directorul Instituției; 

• accesul la înregistrările video prelucrate este restricționat prin introducerea unui șir de 
parole; 

• în cazul deconectării energiei electrice, sistemul informațional de date cu caracter personal 
în care sânt stocate (prelucrate) imaginile video este dotat cu sursă autonomă de alimentare cu 
energie electrică (UPS); 

• sistemul informațional de date cu caracter personal în care sânt stocate (prelucrate) 
imaginile video este dotat cu firewall care asigură protecția în rețea; 

• echipamentele sânt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar acele spații 
identificate în analiza de risc ca având nevoie de protecție suplimentară. 

• instituția actualizează în permanență listă persoanelor care au acces la sistemul 
informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video, care 
descrie în detaliu drepturile de acces ale acestora. 

Art. 14. Control acces. 

(1) Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sânt vizualizate în timp real pe 
monitoarele din camera de control acces, care reprezintă o încăpere securizată, iar monitoarele nu 
pot fi văzute din exterior. 

(2) Camera de control acces este amplasată în sediul central al entității. 

(3) Accesul neautorizat în Camera de control este interzis. Accesul este strict limitat la 
salariații autorizați: personalul cu funcții de asigurare al securității fizice şi control acces, 
administratorul de sistem, responsabilii cu securitatea informației şi conducerea entității. 

(4) În anumite cazuri, se poate acorda accesul în Camera de control şi altor persoane, în afara 
celor menționate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea responsabilului de securitate din 
cadrul entității. Aceste persoane nu vor avea acces la datele personale prelucrate în activitatea de 
supraveghere video, accesul acestora fiind permis strict pentru executarea lucrărilor menționate în 
autorizarea din partea responsabilului de securitate din cadrul entității. 
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Art. 15. Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecție a 
vieții private, au fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice: 

• limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate 
și legislația în vigoare privind conservarea datelor. 

•mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află în spații 
securizate și protejate de măsuri de securitate fizică. 

• toți utilizatorii cu drept de acces la sistemul de supraveghere video au semnat acorduri de 
confidențialitate, prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniu. 

• utilizatorilor li se acordă dreptul de acces doar pentru acele resurse care sânt strict necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 

• doar administratorii de sistem numiți în acest sens de către operator, și responsabilul de 
securitate, au dreptul de a accesa fișierele înregistrate în sistem, la cererea conducerii unității. 

Art. 16. Dreptul de acces. 

(1) Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere 
video este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat prin atribuțiile specificate în 
fișa postului, în care este indicat în ce scop şi ce tip de acces este acordat. 

(2) Societatea impune limite stricte în privința persoanelor care au dreptul: 

- să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt 
accesibile responsabililor de securitate și agenților de pază desemnați să desfășoare activitatea de 
supraveghere; 

- 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 șteargă sau să modifice orice material filmat de sistemul de 
supraveghere video. 

(3) Instructaj. 

Toți membrii personalului cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în domeniul 
protecției datelor. Această procedură va fi integrată în programul de instruire şi îndrumare, pentru 
toți utilizatorii cu drept de acces şi atribuții în operarea sistemului de supraveghere video.  

(4) Măsuri de păstrare a confidențialității. 

Imediat după instructaj, fiecare participant cu drept de acces la sistemul de supraveghere 
video semnează un acord de confidențialitate. 

V. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARCATER PERSONAL 

Art. 17. Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată şi 
supusă unei analize riguroase privind pe de o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte 
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compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost 
colectate inițial pentru prelucrare. 

Art. 18. Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului într-un 
Registru de evidență a cazurilor de dezvăluire. 

Art. 19. Instituția are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă 
a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură 
contravențională/penală. 

Art. 20. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la 
serviciu sau evaluarea performanței la locul de muncă. 

Art. 21. În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate 
acorda acces altor servicii din cadrul entității (Protecție Antiincendiare, Securitatea muncii, 
Resurse Umane), în cadrul unei anchete disciplinare, de accidentare sau de securitate, cu condiția 
ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni, accident de muncă sau a unei abateri 
disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertățile unei persoane fizice sau juridice.  

VI. DURATA PĂSTRĂRII 

Art. 22. Durata păstrării înregistrărilor video este de 30 zile calendaristice, după care acestea 
se nimicesc automat în ordinea în care au fost înregistrate. 

Art. 23. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a înregistrărilor 
video poate depăși limitele admisibile de program, în funcție de timpul necesar investigării 
suplimentare a incidentului de securitate.  

VII. INFORMAREA PUBLICULUI REFERITOR LA SUPRAVEGHEREA VIDEO 

Art. 24. Informarea publicului referitor la supravegherea video în încăperile Instituției se 
efectuează prin pictograme. 

Art. 25. Instituția garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, 
în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Toate persoanele implicate în activitatea de 
supraveghere video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta 
procedurile și regulamentele de acces la date cu caracter personal. 

Art. 26. Informarea persoanelor vizate. 

(1) Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin 
intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel 
încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informațiile 
esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(2) Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video şi 
a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării şi 
identifică Instituția ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video. 
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VIII. EXERCITAREA DREPTURILOR DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI OPOZIȚIE. 

Art. 27. Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au 
dreptul de acces la datele personale care le privesc deținute de Instituție, de a solicita intervenția 
(ștergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. 

Art. 28. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau șterge date cu caracter personal ca 
urmare a utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată direct directorului Instituție. 

Art. 29. În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către 
Instituție a datelor personale care o privesc, se poate adresa conducerii unității. 

Art. 30. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 15 zile 
calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra 
motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica şi procedura care va urma 
pentru soluționarea cererii. 

Art. 31. Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a 
vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile 
furnizate vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților 
(persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot 
apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor). 
În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată: 

a. să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă 
la vizionare), să menționeze data, ora, locația şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele 
de supraveghere; 

b. de asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii 
desemnați să o poată identifica mai ușor în imaginile filmate; 

c. persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea 
în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor. 

Art. 32. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile 
prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune şi în cazul în care există 
obligația de a proteja drepturile şi libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar 
şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin 
editarea imaginilor, datele personale nerelevante. 

IX. AUDITUL SECURITĂȚII SISTEMULUI DE MONITORIZARE VIDEO. 

Art. 33. Auditul securității sistemului de monitorizare video menține înscrieri de sistem 
despre evenimentele produse în activitatea sistemului sau a aplicației, precum şi despre activitatea 
utilizatorului. 

Art. 34. În conjuncție cu instrumentele şi procedurile respective, auditul securității 
sistemului de monitorizare video permite de a promova mijloace de ajutor pentru a atinge obiective 
de securitate: evidența acțiunilor utilizatorului, definirea şi stabilirea responsabilității individuale, 
reconstrucția evenimentelor, detectarea intrușilor şi problemelor de identificare a evenimentelor. 
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Art. 35. Auditul securității sistemului de monitorizare video este menit să acorde suport la: 

- stabilirea consecutivității acțiunilor utilizatorului sau proceselor; 

- stabilirea când, cine sau ce a stopat funcționarea normală a sistemului; 

- soluționarea problemei de detectare a intrușilor; 

- detectarea problemelor de funcționare a sistemului informatic în regim on-line. 

X. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 36. Prezentul Regulament poate fi revizuit periodic, în funcție de modificările şi 
completările legislative aplicabile, precum şi de nivelul de dezvoltare tehnologică.  

Art. 37. Regulamentul este adus la cunoștința salariaților contra semnătură și intră în vigoare 
din momentul aprobării de către directorul Instituției. 

*** 

ANEXA NR. 1  
LA REGULAMENTULPRIVIND 
PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE  
CONȚIN DATE CU CARACTER 
PERSONAL ÎN SISTEMUL DE  
SUPRAVEGHERE PRIN MIJLOACE 
VIDEO ÎN CADRUL  
INSTITUȚIEI PUBLICE „CENTRUL 
REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI 
REABILITARE” 

 
 

LISTA CU LOCAȚIILE PENTRU AMPLASAREA CAMERELOR DE 
SUPRAVEGHERE ÎN CADRUL CREPOR. 

 
1. Intrare / Ieșire Bloc A, postul de pază, str. Romană, 1; 
2. Intrare / Ieșire Bloc B, str. Romană, 1; 
3. Bloc B, et. II, Secția Policlinică protetico-ortopedică, str. Romană, 1; 
4. Bloc B, et. III, Secția Încălțăminte, str. Romană, 1; 
5. Bloc B, et. IV, Administrație, str. Romană, 1; 
6. Bloc B, et. IV, Secția Proteze, str. Romană, 1; 
7. Intrare / Ieșire Bloc G, postul de pază, str. Romană, 1; 
8. Bloc G, et. II, Secția Reabilitare Medicală și Medicină Fizică, str. Romană, 1; 
9. Bloc G, et. III, Secția Reabilitare Medicală și Medicină Fizică, str. Romană, 1; 
10. Bloc G, et. IV, Secția Reabilitare II, str. Romană, 1; 
11. Bloc G, et. V, Secția Reabilitare III, str. Romană, 1; 
12. Intrare / Ieșire Bloc 2M, str. Romană, 1; 
13. Cantina, Bloc V, str. Romană, 1; 
14. Perimetrul garajelor, str. Romană, 1. 
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I. DISPOZIŢII GENERALE  

Art. 1. Regulamentul cu privire la asigurarea securități datelor medicale cu caracter personal 
stabilește reguli de implementare a măsurilor organizatorice, tehnice în cadrul instituției, 
responsabilitățile personalului în sistemul de management al protecției datelor medicale cu 
caracter personal. 

Art. 2. Regulamentul dat este elaborat în temeiul următoarelor acte legislative şi normative 
în domeniu: 

- Legea №41-XIII din 28.03.1995 „Legea ocrotirii sănătății”, cu ulterioarele modificări; 

- Legea №264 din 27.10.2005 „Privind exercitarea profesiunii de medic”; 

- Legea №263 din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilitățile pacientului”; 

- Legea №133 din 08.07.2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”; 

- Legea №982-XIV din 11 mai 2000 „Cu privire la accesul la informație”; 

- Legea №23 din 16.02.20.07 „Cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA”; 

- Legea №10 din 03.02.2009 „Privind supravegherea de stat a sănătății publice”; 

- Legea №100-XV din 26.04.2001 „Privind actele de stare civilă”; 

- Legea №105-XV din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor”; 

- Legea №467-XV din 21.11.2003 „Cu privire la informatizare şi resursele informaționale 
de stat; 

- Legea №190- XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiționare” 

- Legea №1585–XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală” 

- Codul Contravențional al RM; 

- Codul Muncii al RM; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova №663 din 23.07.2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare”; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova №1128 din 24.10.2003 ”Cu privire la aprobarea 
Concepției „Sistemului Informațional Medical Integrat”; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova №562 din 22.05.2006 „Cu privire la crearea 
sistemelor şi resurselor informaționale automatizate de stat”; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova №1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea 
Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 
cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova №296 din 15.05.2012 „Privind aprobarea 
Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal”; 
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- Ordinul Ministerului Sănătății №239 din 04.08.2005 „Despre introducerea sistemului de 
expertiză a produselor de program şi a bazelor de date, utilizate în instituțiile medico-sanitare 
publice din Republica Moldova”. 

Art. 3. Regulile obligatorii ce se vor aplica în toate subdiviziunile medicale ale instituției 
care dispun de sisteme informaționale şi date cu caracter personal prin asigurarea următoarelor 
acțiuni: 

- controlul strict asupra accesului la informație; 

- accesul autorizat al utilizatorului; 

- prevenirea compromiterii sau furtului de informații şi a sistemelor de procesare a 
informațiilor; 

- prevenirea accesului neautorizat la serviciile de rețea; 

- prevenirea accesului neautorizat la sistemele de operare; 

- prevenirea accesului neautorizat la informația deținută în sistemele de aplicații; 

- protecția serviciilor interconectate (LAN, WAN, INTERNET); 

- securitatea informației, atunci când se folosesc sisteme pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi medical în mod manual. 

II. ORGANIZAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE 

Art. 4. Documentația medicală, inclusiv fișele medicale a pacienților înregistrați în cadrul 
Centrului, fișele de comandă, inclusiv alte formulare şi registre, care conțin date cu caracter 
personal şi medical - se consideră purtătoare de date cu caracter personal. 

Art. 5. Această documentație urmează a fi păstrată de salariații CREPOR în birouri şi spații 
special destinate (arhivă, statistică, birouri ale medicilor şi asistentelor medicale, cabinete 
diagnostice, laboratoare). 

Art. 6. Fișele medicale după externarea pacienților sunt păstrate în arhiva spitalului, în 
conformitate cu cerințele documentației de directivă în vigoare. 

Art. 7. Transmiterea fișelor medicale în alte secții, cabinete, se asigură numai prin personalul 
medical şi auxiliar responsabil. 

Art. 8. Nu se permite eliberarea fișelor medicale în original pacienților (reprezentanților 
acestora ş.a.). 

Art. 9. Familiarizarea pacientului (reprezentantului acestuia) despre datele cu caracter 
personal şi medical se execută în corespundere cu actele normative în vigoare, la cererea lui şi nu 
poate fi realizată prin eliberarea fișei medicale în original pacientului. 

Art. 10. În cazurile prevăzute de actele normative în vigoare fișele medicale, pot fi eliberate 
(scoase din instituție) numai cu înregistrarea acestui fapt în registrul special al arhivei instituției 
sub semnătură personală.  
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Art. 11. În scopul evitării divulgării datelor cu caracter personal şi medical se cere 
obligatoriu, stabilirea identității persoanei care recepționează fișele medicale prin verificarea 
buletinului de identitate, legitimației de serviciu etc. 

Art. 12. Nu se permit discuții prin telefon referitor la datele cu caracter personal şi medical. 

III. CONSIMȚĂMÎNTUL LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL ȘI MEDICAL  

Art. 13. Datele cu caracter personal şi medical al beneficiarilor de servicii prestate în cadrul 
CREPOR pot fi prelucrate numai cu consimțământul acestora. 

Art. 14. Consimțământul pentru prelucrarea datelor privind starea de sănătate se obține prin 
completarea unui acord informat (conform anexei).  

Art. 15. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitor la pacient se efectuează cu 
consimțământul lui, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare. Modelul 
consimțământului este atașat la fișa medicală a pacientului internat sau beneficiarului deservit.  

IV. NORMELE DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI 
MEDICAL CE URMEAZĂ A FI RESPECTATE DE CĂTRE SALARIAȚII CREPOR 

Art. 16. Directorul adjunct medicină, șefii de secții şi servicii, reieșind din specificul 
activității, organizează măsurile de securitatea a datelor cu caracter personal, inclusiv procedurile 
şi măsurile legate de realizarea acestui regulament, cu aplicarea soluțiilor practice. 

Art. 17. Salariații CREPOR sunt instruiți referitor la cunoașterea categoriilor de date cu 
caracter personal supuse prelucrării, cerințele de protecție a acestora şi principiile operațiunilor de 
prelucrare efectuate asupra lor. Responsabili de instruire sunt șefii secțiilor (la angajare – instruire 
primară), iar jurisconsultul periodic, la necesitate. 

Art. 18. Salariații efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal conform atribuțiilor 
funcționale. Nu se admite prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, decât în scopul 
exercitării obligațiunilor funcționale. 

Art. 19. Responsabilitățile șefilor de secții şi servicii şi utilizatorilor datelor cu caracter 
personal: 

• Colaboratorii Centrului implicați în înregistrarea, transmiterea, recepționarea, păstrarea, 
eliberarea datelor medicale şi generale cu caracter personal poartă responsabilitate personală 
pentru încălcările comise. 

• Șefii secțiilor, subdiviziunilor, asistentele medicale şi cele superioare poartă 
responsabilitate pentru organizarea şi controlul măsurilor contra divulgării, prelucrării 
neautorizate, distrugerii, denaturării, furtului, pierderii actelor medicale sau încălcarea 
confidențialității datelor cu caracter personal. 

• Nu se admite divulgarea datelor medicale cu caracter personal persoanelor terțe, prin 
telefon sau prin comunicare directă fără stabilirea identității persoanei şi a temeiului legal al 
solicitării. 
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• Nu se admite divulgarea datelor medicale cu caracter personal în discuții dintre salariați, 
cu excepția cazurilor de necesitate de serviciu. 

• Personalul medical este obligat să explice pacienților, solicitanților motivele nedivulgării 
datelor medicale cu caracter personal, sau refuzul eliberării extraselor, fișelor, certificatelor etc. 

• Utilizatorii datelor medicale cu caracter personal din CREPOR, vor semna angajament de 
confidențialitate (nedivulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi medical prin fișa de 
post.). 

V. SECURITATEA MEDIULUI FIZIC ȘI AUTORIZAREA ACCESULUI ÎN 
PROCESUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.  

Art. 20. Tot personalul medical şi auxiliar este obligat să poarte permis nominal la locul de 
muncă, în care să fie indicat numele, prenumele, funcția, denumirea instituției, fotografia. Permisul 
este sursa de informare cu privire la partenerul de dialog şi servește drept legitimație de serviciu. 

Art. 21. Accesul în sediile/oficiile/birourile ori spațiile unde sunt stocate purtători de date 
cu caracter personal (fișe medicale, registre, liste, certificate, concluzii consultative, protocoale ale 
explorărilor de laborator şi diagnostice, alte feluri de formulare medicale, note informative, 
recenzii etc.) este restricționat, fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară (funcția 
cărora prevede) şi doar în timpul orelor de program, conform listei şi permisului; 

Art. 22. Șefii de secții şi servicii, precum şi toate persoanele responsabile, conform 
obligațiunilor persoanele, efectuează administrarea şi monitorizarea accesului fizic în toate 
punctele de acces la sistemele informaționale de date cu caracter personal, în birouri, oficii şi 
încăperi respective, şi reacționează la încălcarea regimului de acces. Înainte de acordarea accesului 
fizic la date de caracter personal, persoanele responsabile de protecție şi păstrare verifică 
competențele de acces. 

Art. 23. Perimetrul de securitate se determină ca perimetrul încăperii şi trebuie să fie integru 
din punct de vedere fizic. 

Art. 24. Computerele, serverele, alte terminale de acces sunt amplasate în locuri cu acces 
limitat pentru persoane străine. 

Art. 25. Șefii de servicii, personalul medical la locul de muncă trebuie să organizeze plasarea 
obiectelor ce conțin date cu caracter personal în așa mod ca să răspundă necesității asigurării 
securității acestora contra accesului nesancționat, furturilor, incendiilor, inundațiilor şi altor 
posibile riscuri. 

Art. 26. Folosirea tehnicii foto, video, audio sau altor mijloace de înregistrare în perimetrul 
de securitate este admisă doar în cazul prezentei unei permisiuni speciale a administrației 
CREPOR. 

Art. 27. Se asigură controlul accesului fizic al vizitatorilor în încăperile unde sunt amplasate 
sistemele informaționale de date cu caracter personal (servere). Accesul vizitatorilor se 
înregistrează în registre, care se păstrează 3 ani, ulterior fiind transmise în arhivă. 

Art. 28. Asigurarea securității antiincendiare. 
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(1) În încăperile unde este amplasată documentația medicală a CREPOR, sistemele 
informaționale de date cu caracter personal, mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
sunt prevăzute mijloace de asigurare a securității antiincendiare. Suplimentar, anual, instituția se 
supune verificării privind funcționarea securității antiincendiare în birourile unde este stocată 
documentația medicală şi alte feluri de purtători de date cu caracter personale. 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 29. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării lui de către directorul 
CREPOR. 

Art. 30. Modificarea şi completarea Regulamentului în cauză se efectuează în corespundere 
cu actele normative în vigoare. 

*** 
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  ANEXA NR. 1  
LA REGULAMENTUL PRIVIND 
ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR 
MEDICALE CU CARACTER PERSONAL  
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE 
„CENTRUL REPUBLICAN 
EXPERIMENTAL PROTEZARE, 
ORTOPEDIE ȘI REABILITARE. 

 
Lista intervențiilor medicale 

care necesită perfectarea acordului informat al pacientului 
 

I. Intervențiile chirurgicale, inclusiv manopere de mică chirurgie. 

II. Intervenții parenterale, inclusiv imunizări. 

III. Servicii medicale specifice: 

a) Prelevarea sângelui pentru determinarea parametrilor clinici, biochimici, imunologici, 
serologici; 

b) Recoltarea produselor pentru biopsie, citologie, histologie; 

c) Extracție de corpi străini; 

d) Tratamente locale (badijonaj, lavaj); 

e) Manopere terapeutice (puncția, cateterizarea). 

IV. Servicii medicale paraclinice, inclusiv: 

a) Testele intradermice; 

b) Servicii de transfuzie; 

c) Servicii medicale de diagnostic funcțional (cu test farmacologic, de efort sau funcțional, 
etc); 

d) Imagistica medicala (metode invazive de diagnostic cu ghidaj ecografic; ecografia 
cardiaca (ecocardiografie) cu efort fizic, farmacologic, cu contrast, transesofagiană); 

e) Investigații de radiodiagnostic; 

f) Tomografia convenționala si computerizata; 

g) Investigații angiografice; Medicina nucleara; 

h) Investigații prin rezonanta magnetica-nucleara (RMN); 

i) Investigații de diagnostic interarticulare; 

j) Endoscopia de diagnostic. 

V. Servicii de fizioterapie si reabilitare medicala cu metode fizice, inclusiv: 
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a) Electroterapia; 

b) Aerosoli și electro-aerosoloterapia; 

c) Fototerapia; 

VI. Tratamente terapeutice cu efecte adverse specifice sau risc sporit 

 

Notă: În dependență de profilul de activitate a instituției, lista intervențiilor medicale, 
care necesita perfectarea acordului informat al pacientului, se completează prin ordin 
intern. 
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  ANEXA NR. 2  
LA REGULAMENTUL PRIVIND 
ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR 
MEDICALE CU CARACTER PERSONAL  
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE 
„CENTRUL REPUBLICAN 
EXPERIMENTAL PROTEZARE, 
ORTOPEDIE ȘI REABILITARE. 

 

 Documentație medicală aprobată prin  

Ord. nr. _______ din ________________ 20__ 

 

INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL 
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

 
ACORDUL INFORMAT LA INTERVENŢIA MEDICALĂ ȘI PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Eu, subsemnatul __________________________________________ prin prezentul îmi 
exprim acordul (consimțământul) la efectuarea: 

1. examenului medical (inclusiv conform ordinului MS RM Nr. 132 din 17.06.1996) 

2. intervențiilor medicale 

3. recoltării, folosirii tuturor produselor biologice 

4. fotografierii, filmării 

5. diagnosticului funcțional 

6. imagisticii medicale și radiodiagnosticului 

7. serviciilor de fizioterapie și reabilitare medicală cu metode fizice 

Eu am fost informat şi am înțeles că unele metode sunt efectuate prin utilizarea dispozitivelor 
(aparatelor) special destinate metodelor propuse de diagnostic/tratament. Procedurile vor fi 
efectuate la recomandarea medicului de către asistentele medicale, special pregătite în acest 
domeniu. În cadrul efectuării procedurilor de tratament eu voi fi conectat la aparate (dispozitive) 
medicale, funcția cărora mie mi s-a explicat, inclusiv senzațiile ce pot apărea. Mie mi s-a explicat 
despre beneficiile acestor metode de diagnostic şi tratament, care nu au un grad absolut de 
eficacitate şi despre consecințele nedorite ce pot duce în anumite cazuri rare la complicații grave 
şi chiar moarte. Vor fi luate toate măsurile de preîntâmpinare care constau în supravegherea atentă 
a stării mele de către personalul medical mediu în procesul tratamentului, iar utilajul şi 
medicamentele necesare pentru acordarea asistenței medicale de urgență sunt disponibile. Eu am 
înțeles tot ce mi-a explicat medicul şi am primit răspuns la toate întrebările mele. Benevol îmi 
exprim consimțământul conștient pentru efectuarea investigațiilor descrise şi pentru prelucrarea 
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(colectarea, stocarea, utilizarea şi transmiterea) datelor mele cu caracter personal și informației de 
sănătate. Concomitent îmi asum responsabilitatea pentru orice încălcare a regulilor de 
comportament şi neîndeplinirea recomandărilor primite. 

Data _______________   

Semnătura pacientului (reprezentantului legal) ________________ 

 

Confirm că eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile şi riscurile procedurilor 
descrise. 

Data _______________                                                         

Semnătura medicului ___________________________ 
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1. Prevederi generale. 

1.1. Fișele medicale de ambulatoriu a tuturor pacienților înregistrați în cadrul CREPOR, 
fișele de comandă, precum și alte formulare și registre se consideră purtătoare de date cu caracter 
personal. 

1.2. Aceste fișe medicale vor fi păstrate de lucrătorii medicali în birouri și spații special 
destinate (registraturi, birourile medicilor, asistentelor medicale, cabinete și laboratoare 
specializate) 

1.3. Fișele medicale de ambulatoriu sunt păstrate în registratura instituției.  

1.4. Transmiterea fișelor medicale din registratură în cabinetele medicilor, sau a fișelor de 
comandă în secții, se asigură numai de registrator, asistentele medicilor sau alt personal medical 
superior/mediu. 

1.5. Nu se permite eliberarea fișelor medicale în original pacienților. 

1.6. Familiarizarea pacientului cu propriile date cu caracter personal se execută în 
corespundere cu actele normative în vigoare, la cererea lui şi nu poate fi realizată prin eliberarea 
fișei medicale în original pacientului. 

1.7. În cazurile prevăzute de actele normative în vigoare fișele medicale pot fie eliberate 
(scoase din instituție) numai prin înregistrarea acestui fapt în registrul special din registratura sau 
registrul din arhivă. 

1.8. În scopul evitării divulgării datelor cu caracter personal se cere obligatoriu stabilirea 
identității persoanei care recepționează formularele medicale prevăzute pentru eliberarea 
pacientului prin verificarea buletinului de identitate. 

1.9. Nu se permit discuțiile la telefon referitor la date cu caracter personal, cu excepția 
situațiilor când cert este cunoscută identitatea persoanei. 

2. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

2.1. Practic, acordarea asistenței medicale, la etapa de programare si documentare prevede 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

2.2. Datele cu caracter personal a beneficiarilor de servicii prestate în CREPOR pot fi 
prelucrate numai cu consimțământul lor.  

2.3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor se obține prin completarea formularului 
special aprobat în cadrul instituției. 

2.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitor la pacient se efectuează cu 
consimțământul lui, cu excepția cazurilor, prevăzute de Lege. Modelul consimțământului este 
atașat la fișa medicală a pacientului la prima filă. Obținerea consimțământului este necesară la 
prima adresare, la fiecare adresare se verifică existența consimțământului. În cazul pierderii 
acestuia, consimțământul necesită restabilire. Refuzul pacientului de a-şi exprima consimțământul 
pentru prelucrarea datelor personale face imposibilă acordarea serviciilor medicale (cu excepția 
celei urgente). 
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2.5. Familiarizarea beneficiarilor de servicii referitor la scopul și efectele consimțământului 
se efectuează de medicul internist sau asistenta acestuia.  

2.6. Medicii, asistentele medicilor specialiști, laboranții, alt personal: 

a) Asigură înregistrarea deplină si corectă a datelor cu caracter personal despre starea 
sănătății, obținute în urma consultului si examinării pacientului, sau probelor prelevate, în 
documentația medicală; 

b) Asigură prin intermediul asistentelor medicale din cabinetele medicale reîntoarcerea în 
registratură a fișelor medicale de ambulatoriu, după consultul sau examenul medical al pacientului. 

2.7. Asistentele medicale:  

a) Pregătesc fișele medicale pentru consultul clinic sau diagnostic al pacientului.  

b) Reîntorc fișele medicale în registraturi sau alte birouri medicale. 

c) Poartă răspundere personală pentru executarea prevederilor legislației şi actelor normative 
în vigoare referitor la prelucrarea si asigurarea securității datelor cu caracter personal, în secțiile 
subordonate. 

2.8.Registratorul medical: 

a) Identifică locul de păstrare, la necesitate formează sau selectează fișele medicale pentru 
consult la medicii specialiști. 

b) Recepționează fișele medicale reîntoarse şi distribuie conform locului păstrării. 

2.9. Asistenta superioară 

a) Monitorizează si informează imediat administrația instituției despre abaterile de la 
cerințele prevăzute în prelucrarea si asigurarea securității datelor cu caracter personal cu propuneri 
şi întreprinderea măsurilor ce se impun.  

b) Asigură prin intermediul personalului din registratură, asistentelor medicale a medicilor 
selectarea şi în caz de necesitate perfectarea noilor fișe medicale de ambulatoriu pentru pacienții 
programați cu notificarea în registrul de evidență a fișelor. 

*** 
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I. DISPOZIŢII GENERALE  

Art. 1. Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal ale 
pacienţilor în cadrul CREPOR stabilește securitatea şi responsabilitatea personalului medical care 
activează în CREPOR ce au acces direct sau indirect la datele cu caracter personal. 

Art. 2. Regulamentul are scopul de a asigura nivelul corespunzător al protecției datelor cu 
caracter personal ale persoanelor ce beneficiază de servicii medicale prin aplicarea 
corespunzătoare a legislației naționale cu referire la protecția datelor şi confidențialitatea 
comunicării. 

 Art. 3. Personalul medical nu vor depăși limitele stabilite de Politica de securitate a 
instituției precum şi normele legale stabilite prin prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 cu 
privire la protecția datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 71 din 22 martie 2007 cu privire la 
registre. 

II. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI NOMENCLATORUL DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL DISPONIBILE  

Art. 4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul CREPOR este prestarea 
serviciilor de reabilitare medicală și acordarea ajutorului protetico-ortopedic necesar. 

Art. 5. Toate fișele medicale de ambulatoriu şi staționar (F025/e, 112/e, F111/e, 112/e, 
113/e, 003/e) a pacienţilor internați și beneficiarilor deserviți, inclusiv alte formulare şi registre 
001/e, 002/e, 008/e, 010/e, 015/e ,102/e, 069/e, 035/e, 050/e, 060/e, 092-2/e, 145-1/e, 155-1/e, 
250-1/e, 250-2/e, 250-3/e, 250-4/e, 253/e, 256/e, 257/e, 258/e, 259/e, 260/e, 316/e, 336/e, 366/e, 
fișe pe suport pe hârtie, note informative, recenzii, certificate, extrase, trimiteri la investigații care 
conțin date cu caracter personal, se consideră purtătoare de date cu caracter personal. 

Art. 6. Întru realizarea scopului de prestare a serviciilor medicale și acordare a ajutorului 
protetico-ortopedic, medicii şi asistentele medicale din cadrul CREPOR sunt în drept de a solicita 
de la persoana ce se adresează pentru acordarea asistenței medicale următoarele date: 

• Numele, prenumele; 

• Data, luna şi anul nașterii; 

• Codul asigurării medicale 

• Numărul de telefon, mobil 

• Adresa de domiciliu 

• Profesia şi /sau locul de muncă 

• Semnătura 

• IDNP 

• Cetățenia 

• Grupa de sânge 

• Sexul 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

3 
 

• Diagnoza, gradul de dizabilitate 

• Seria şi numărul certificatului de naștere, de dizabilitate 

• Seria și numărul legitimației de veteran 

• Vârsta 

• Funcția 

• Locul de trai 

III. MĂSURILE DE ASIGURARE ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA PROTECȚIEI 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENTULUI  

Art. 7. Întru respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, personalul medical 
vor respecta cu strictețe următoarele reguli: 

- La completarea fișelor medicale de ambulatoriu şi staționar, altor formulare de evidență 
sau supraveghere medicală să fie consimțământul scris al persoanei pentru prelucrarea (colectarea, 
stocarea, utilizarea şi transmiterea) informației de sănătate. 

- Transmiterea fișelor medicale a pacienţilor din registratură sau secția internare în cabinetele 
medicilor specialiști, șefilor de secții, servicii diagnostice se asigură numai prin personalul medical 
şi auxiliar autorizat. 

- Toate documentele medicale ce conțin date cu caracter medical şi personal urmează a fi 
păstrată de lucrătorii medicali/salariați în birouri şi spații special destinate (registraturi, birouri ale 
medicilor, asistentelor medicale, cabinete diagnostice, laboratoare, contabilitate, arhivă) în safeuri 
şi dulapuri metalice care se încuie. 

- Fișele medicale pot fi eliberate (scoase din instituție) numai în baza cererii scrise a 
solicitantului cu înregistrarea acestui fapt în registrul special din registratură sau alt registru 
prevăzut din arhivă. Cererea se va întocmi pe numele directorului CREPOR. Cererea scrisă va 
conține: 1) datele de identificare a solicitantului; 2) date suficiente şi concludente pentru 
identificarea informației solicitate (date despre aflarea la evidența în instituția dată, date despre 
perioada tratamentului ambulatoriu/staționar efectuat, date despre perioada de efectuare a 
investigaților, motivul întemeiat pentru eliberarea fișei). De asemenea, cerere va fi însoțită de: 1) 
Buletinul de identitate a solicitantului; 2) În cazul pacientului care nu a atins vârsta de 18 ani se va 
anexa copia certificatului de naștere sau copia actului oficial ce atestă dreptul de tutore sau curator 
al pacientului, pacientul care a delegat o altă persoană care să fie informată în locul său, solicitantul 
va anexa copia de pe procură autentificată notarial; 3) În cazul pacienţilor declarați prin hotărâre 
judecătorească incapabili sau cu capacitate de exercițiu limitată, solicitantul va anexa la cerere şi 
copia de pe hotărârea judecătorească, şi după caz, copia actului oficial, care arestă dreptul de tutore 
sau curator al pacientului. 

- Accesul direct al pacientului sau al reprezentantului acestuia la informația stocată în dosarul 
lui medical, se va supraveghea de către cadru medical sau de persoana supusă declarației de 
confidențialitate, care vor supraveghea momentul vizionării dosarului şi vor asigura ca dosarul 
medical să rămână în condiții de siguranță, fără a face comentarii sau fără a da consultații cu privire 
la cuprinsul dosarului medical. 
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- Accesul fizic la informațiile care conțin date cu caracter personal este interzis şi controlat 
în scopul împiedicării vizualizării acestora de către alte persoane. 

- Pacienții trebuie informați de către personalul medical atunci când sunt prelucrate datele 
sale cu caracter personal privind starea de sănătate sau dosarele medicale ale acestora prin metoda 
accesării de către orice terț sau autoritate publică, precum şi atunci când informațiile sunt sau pot 
fi transmise unor terți ori destinatari. 

- Utilizatorii datelor cu caracter personal vor semna angajament de confidențialitate 
(nedivulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi medical). 

- Nu se admite divulgarea datelor cu caracter personal persoanelor terțe, prin telefon sau prin 
comunicare directă fără stabilirea identității persoanei şi a temeiului legal al solicitării. 

- Nu se admite divulgarea datelor cu caracter personal în discuții dintre salariați cu excepția 
cazurilor de necesitate de serviciu. 

IV. CONSIMȚĂMÂNTUL LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

Art. 8. Acordarea asistenței medicale este inițiată la etapa de programare a pacientului şi 
prevede prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Art. 9. Datele cu caracter personal a persoanelor ce beneficiază de serviciile CREPOR pot 
fi prelucrate numai cu consimțământul lor. 

Art. 10. Consimțământul pentru prelucrarea datelor se obține prin completarea unui formular 
special aprobat în cadrul instituției. 

Art. 11. Modelul consimțământului este atașat la fișa medicală a pacientului. Obținerea 
consimțământului este necesară la prima adresare. Ulterior, la fiecare adresare, până la acordarea 
asistenței medicale programate se verifică existența consimțământului. În cazul lipsei/dispariției 
din fișa medicală, acest consimțământ necesită a fi restabilit. Consimțământul se înregistrează prin 
consemnarea unui formular special, modelul căruia este elaborat şi aprobat de administrație. 
Refuzul pacientului de a-şi exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor personale face 
imposibilă acordarea serviciilor solicitate (cu excepția celor de urgență). 

Art. 12. Familiarizarea beneficiarilor de servicii, inclusiv părinților copiilor, referitor la 
scopul şi efectele consimțământului se efectuează de către asistentele medicale, medicii specialiști. 

V. RESPONSABILITĂȚILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL 
LA PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL.  

Art. 13. Responsabilitățile și obligațiile personalului medical la prelucrarea datelor cu 
caracter personal a pacientului sunt următoarele: 

1. să aducă la cunoștința pacientului scopul prelucrării datelor cu caracter personal - prestarea 
serviciilor medicale sau acordarea ajutorului protetico - ortopedic; 

2. să aducă la cunoștință pacientului drepturile acestora la informare, de acces, la intervenție 
asupra datelor, la opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale, acces la justiție; 
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3. să ceară consimțământul pacientului înainte de a utiliza datele lui cu caracter personal; 

4. să aducă la cunoștința persoanelor care doresc să beneficieze de serviciile acordate de 
instituție că sunt obligați să furnizeze datele cu caracter personal fiind necesare în realizarea 
scopului de acordarea serviciilor medicale şi în caz de refuz determină imposibilitatea de a 
beneficia de servicii medicale oferite de CREPOR. 

5. să explice semnificațiile transmiterii/acordării accesului/utilizării sau a 
netransmiterii/acordării accesului/utilizării informațiilor privind starea lor de sănătate; 

6. să fie conștienți de problemele legate de aspectul confidențialității datelor cu caracter 
personal şi medical; 

7. Medicii care efectuează, sau sunt invitați pentru a efectua, consultul pacienţilor sunt 
obligați să nu efectueze examinarea pacientului în prezența terțelor persoane; 

8. să acorde o atenție sporită la obligația de asigurare a regimului de confidențialitate înainte 
de a fi transmis dosarul, precum şi să ofere persoanei care accesează datele cu caracter personal 
privind starea de sănătate, informația despre necesitatea asigurării ulterioare de către aceasta a 
confidențialității datelor; 

9. să verifice dacă pacienții au neclarități sau întrebări legate de modul în care informațiile 
cu privire la sănătatea lor sunt utilizate sau transmise; 

10. să respecte dreptul pacienţilor la acces la dosarele lor medicale; 

11. să comunice eficient cu pacienții pentru ai ajuta să înțeleagă importanța transmiterii 
informației cu privire la sănătatea lor; 

12. trebuie să fie examinată minuțios fiecare situație, evitându-se admiterea încălcărilor ce 
pot genera nerespectarea regimului de confidențialitate 

13. Deciziile de a dezvălui datele cu caracter personal şi justificarea scopului legal pentru 
transmiterea acestora trebuie menționate în fișa medicală a pacientului. 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 14. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării lui de către directorul 
CREPOR. 

Art. 15. Modificarea şi completarea Regulamentului în cauză se efectuează în corespundere 
cu actele normative în vigoare. 

*** 
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Instituția publică „Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

SUPRAVEGHEAZĂ ZONA  

PRIN MIJLOACE VIDEO 
în temeiul autorizării Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal al Republicii Moldova cu nr. 0001145-001, care poate fi accesată la 

adresa - www.registru.datepersonale.md 

 

Adresarea unei plângeri în privința prelucrării datelor cu caracter personal prin 
intermediul acestui sistem de evidență către Centrul Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal al Republicii Moldova poate fi realizată doar după depunerea în 
prealabil a unei cereri operatorului de date cu caracter personal vizat. 


