
                  Aprobată  

prin Ordinul Cancelariei de Stat nr. 

din                                        2018 

                                                                                

 

INSTRUCȚIUNE 

cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul 

resursei informaționale de stat „Registrul  de  stat al actelor locale” 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Instrucțiunea cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter 

personal din cadrul resursei informaționale de stat „Registrul de stat al actelor 

locale” (în continuare – Instrucțiune) este elaborată în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, 

Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerințelor 

față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”, Hotărîrii 

Guvernului nr. 672 din 28 august 2017 „Pentru aprobarea regulamentelor cu 

privire la Registrul de stat al actelor locale”, precum și ale Politicii de securitate a 

datelor cu caracter personal în cadrul Cancelariei de Stat, aprobată prin Ordinul 

secretarului general al Guvernului nr. 289-A din 10 mai 2017. 

 

2. Prezenta Instrucțiune stabilește modul de prelucrare și utilizare a datelor 

cu caracter personal în procesul implementării Registrului de stat al actelor locale 

(în continuare – Registru) de către participanții la Registru, conform prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017.  

 

3. Noțiunile utilizate în sensul prezentei Instrucțiuni sînt identice cu cele 

statuate în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 și Hotărîrile Guvernului nr. 1123 din 

14 decembrie 2010 și nr. 672 din 28 august 2017. 

 

4. În calitate de deținător al Registrului sînt desemnate Direcția 

administrație publică și Secția tehnologii informaționale (în continuare – deținător 

al Registrului), subdiviziuni din cadrul Cancelariei de Stat, cărora posesorul 

Registrului le-a delegat atribuțiile corespunzătoare. Angajații subdiviziunilor 

respective au acces la informația din Registru în limitele stabilite de posesor. 

 

5. În cadrul Cancelariei de Stat, Victoria Cujba, șefa Direcției administrație 

publică, și Vladislav Sîrbu, șeful adjunct al direcției, se desemnează în calitate de 

persoane responsabile de implementarea și monitorizarea respectării prelucrării 

datelor cu caracter personal din Registru.  

 Șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat sînt desemnați în calitate de  

persoane responsabile pentru monitorizarea respectării cerințelor de către angajații 



oficiilor pe care le conduc în procesul prelucrării datelor cu caracter personal din 

Registru, compartimentul „Control administrativ”.   

 

6. Administratorul tehnic al Registrului este Î.S. „Centrul de 

telecomunicații speciale”, căreia posesorul i-a delegat atribuțiile corespunzătoare în 

conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017. 

 

7. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017: 

1) participanții la Registru, cu funcții de furnizor de date, sînt: 

a) Cancelaria de Stat; 

b) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;  

c) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din 

cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special; 

2) utilizatorii Registrului sînt: 

a) Cancelaria de Stat; 

b) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; 

c) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din 

cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special; 

d) autoritățile administrației publice centrale; 

e) persoanele interesate/vizate.  

 

8. Participanții la Registru vor aplica măsurile de securitate necesare, care 

vor exclude posibilitatea accesului neautorizat la sistemele informaționale ale 

Registrului.  

 

9. Nomenclatorul datelor cu caracter personal prelucrate de Cancelaria de 

Stat și oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat este expus în anexa nr. 1 la 

prezenta Instrucțiune. 

 

10. Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal se efectuează conform prevederilor pct. 71 din anexa nr.1 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 672 din 28 august 2017.  

 

11. Accesul automatizat al entităților interesate (autorităților publice 

centrale) la informațiile cu caracter individual din Registru în alte scopuri decît 

cele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 august 2017 se poate realiza 

numai în limitele autorizării emise de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal.     

 

12. Instrucțiunea se revizuiește, la necesitate, în cazul modificării sau 

reevaluării componentelor acesteia și se aduce la cunoștința participanților 

Registrului, în limitele competențelor funcționale și nivelului de acces acordat.  

 



13. Participanții la Registru vor prelucra datele cu caracter personal în 

scopuri legitime, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

 

Capitolul II 

MĂSURILE DE PROTECȚIE A DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

14. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Registrului este asigurată 

printr-un complex de măsuri tehnice şi organizatorice de preîntîmpinare a 

prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal. 

 

15. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în 

Registru se realizează ţinîndu-se cont de necesitatea asigurării confidenţialităţii 

acestor măsuri. 

 

16. Participanții la Registru sînt obligați să protejeze resursele 

informaționale incluse în Registru împotriva distrugerii, modificării, blocării, 

copierii sau răspîndirii datelor cu caracter personal, precum și împotriva altor 

acțiuni ilicite.  

 

17. Actele administrative și documentele aferente acestora incluse în 

Registru se păstrează, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 618 din 

5 octombrie 1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor 

organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de 

secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate şi ale 

autoadministrării locale ale Republicii  Moldova” și ale altor acte normative în 

vigoare din domeniu. Responsabilitatea pentru respectarea termenului de păstrare îi 

revine autorității administrației publice locale respective. 

 

18. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Registrului este asigurată 

în scopul: 

1) preîntîmpinării scurgerii informaţiei care conţine date cu caracter personal 

prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta; 

2) preîntîmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a 

datelor cu caracter personal în reţelele telecomunicaţionale şi resursele 

informaţionale; 

3) respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaţionale şi a 

programelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

4) asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter 

personal în reţelele telecomunicaţionale şi resursele informaţionale; 

5) păstrării posibilităţilor de gestionare a procesului de prelucrare şi păstrare 

a datelor cu caracter personal. 

 



19. Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în Registru se efectuează 

prin următoarele metode:                                 

1) preîntîmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale 

şi a interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal 

transmise prin aceste reţele; 

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

3) preîntîmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program care 

condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni 

în lucrul complexului tehnic şi de program;                                         

4) preîntîmpinarea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale 

utilizatorilor interni şi/sau externi, precum şi ale altor angajaţi ai deţinătorului 

Registrului, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter 

personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program.      

                              

  20. Preîntîmpinarea scurgerii de informaţii care conţin date cu caracter 

personal, transmise prin canalele de legătură, este asigurată prin folosirea 

metodelor de cifrare a acestei informaţii, inclusiv cu utilizarea măsurilor 

organizaţionale, tehnice şi de regim. 

 

  21. Preîntîmpinarea accesului neautorizat la informaţiile care conţin 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 

informaţii, inclusiv prin măsurile organizaţionale şi de regim. 

 

  22. Preîntîmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau 

defecţiunilor în funcţionarea softului destinat prelucrării datelor cu caracter 

personal este asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale 

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

organizării sistemului de control al securităţii softului, precum şi prin efectuarea 

periodică a copiilor de siguranţă. 

 

  23. Ordinea de acces la informaţia care conţine date cu caracter personal 

prelucrate în Registru se stabileşte de către deţinătorul Registrului, în conformitate 

cu prevederile legislaţiei. 

 

  24. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de 

subdiviziunile/persoanele autorizate desemnate de Cancelaria de Stat și oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat sînt asigurate de Secția tehnologii informaționale 

a Cancelariei de Stat și de Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, în limitele 

competenței lor. 

 

  25.  Autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv 

din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, vor întreprinde acțiuni ce 

se impun pentru asigurarea respectării Cerințelor față de asigurarea securității 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 



informaționale de date cu caracter personal”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1123 din 14 decembrie 2010. 

 

Capitolul III 

CREAREA, ACORDAREA ȘI REVOCAREA 

CONTULUI DE ACCES AL PARTICIPANȚILOR LA REGISTRU 

 

26. Cancelaria de Stat acordă nivelul corespunzător de acces pentru 

utilizatorii indicați  în prezenta Instrucțiune, cu atribuirea funcțiilor şi drepturilor 

de acces la interfaţa şi informațiile acestuia. 

 

27. Conturile de acces se acordă la cererea scrisă a participantului la 

Registru, adresată Cancelariei de Stat, în care se indică numele, prenumele şi 

funcţia angajatului autorizat, desemnat cu drept de acces la Registru prin act 

administrativ de către autoritățile publice locale și centrale, inclusiv din unitatea 

teritorială autonomă cu statut juridic special. Acordarea conturilor de acces pentru 

participant la Registru poate avea loc în cazul depunerii cererii, în forma unui 

document electronic, cu aplicarea semnăturii electronice avansate, cu atașarea 

copiei actului administrativ de desemnare a persoanei responsabile de înregistrarea 

și publicarea actelor administrative în Registru. 

 

28. Cancelaria de Stat revocă nivelul de acces al participantului în 

următoarele cazuri: 

1) la cererea scrisă a participantului în cadrul căruia activează utilizatorul, 

inclusiv la cererea perfectată electronic, cu aplicarea semnăturii electronice 

avansate; 

2) la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de muncă ale 

participantului, cu informarea despre survenirea schimbărilor în modul stabilit de 

pct. 29 din prezenta Instrucțiune. 

 

29. Participanții la Registru  sînt obligați să comunice Cancelariei de Stat, în 

termen de 5 zile lucrătoare, despre încetarea sau modificarea raporturilor de 

serviciu/de muncă ale angajatului autorizat. 

 

30. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat și autoritățile administrației 

publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, 

vor efectua periodic (anual) proceduri de reconciliere în vederea identificării 

utilizatorilor care dispun de acces la baza de date a Registrului. 

 

31. Cancelaria de Stat va efectua lunar proceduri de reconciliere a angajaților 

autorizați cu Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici în vederea 

identificării persoanelor care dispun de acces la baza de date a Registrului. 

Cancelaria de Stat va revoca dreptul de acces al angajatului autorizat dacă în urma 

reconcilierii se constată încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de 

muncă cu acesta. 



 

32. Participanții la Registru cu funcția de furnizori de date sînt responsabili 

de veridicitatea şi corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere 

personală, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru plenitudinea, 

autenticitatea, integritatea datelor și a informaţiei din Registru, precum şi pentru 

păstrarea şi utilizarea ei. 

 

Capitolul IV 

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR LA REGISTRU PE SEGMENTUL  

SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

33. Cancelaria de Stat, în calitate de posesor al Registrului, este obligată:  

1) să monitorizeze modul de furnizare a informațiilor în baza de date a 

Registrului de către participanți; 

2) să monitorizeze modul de accesare și utilizare a informaţiilor din Registru 

în vederea identificării încălcărilor comise; 

3) să asigure implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare 

pentru garantarea regimului de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu prevederile Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1123 din 14 decembrie 2010; 

4) să asigure accesul securizat al participanților (angajaților autorizați) la 

informaţiile din Registru, în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni și 

ale cadrului normativ în vigoare, cu respectarea condiţiilor de securitate şi a 

regulilor de exploatare a acestuia. 

 

34. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sînt obligate: 

1) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să 

documenteze cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă 

măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor, în limitele 

atribuțiilor stabilite; 

2) să restricționeze accesul persoanelor neautorizate la informaţia din 

compartimentul „Control administrativ”, cu respectarea condiţiilor de securitate şi 

a regulilor de exploatare a acestuia, inclusiv a prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 

2011 privind protecția datelor cu caracter personal;  

3) să raporteze imediat, în formă verbală şi scrisă, administratorului de 

sistem şi administratorului tehnic despre cazurile de încălcare a securităţii 

informaţionale a Registrului; 

4) să informeze Cancelaria de Stat despre orice situaţie care face imposibilă 

furnizarea datelor în baza de date a compartimentului „Control administrativ”. 

 

35. Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de administrator 

tehnic al Registrului, pe segmentul său de responsabilitate, este obligată: 



1) să întreprindă măsurile tehnice necesare pentru asigurarea protecţiei şi 

securității Registrului, inclusiv împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii 

sau răspîndirii datelor cu caracter personal, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite; 

2)  în cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul Registrului, să 

întreprindă măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, 

să efectueze analiza acestuia și să înlăture cauzele incidentului de securitate, cu 

informarea, în termen de 72 de ore de la momentul producerii incidentului de 

securitate, a Cancelariei de Stat. 

 

36.  Pentru autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, 

inclusiv ale unității teritoriale autonome cu statut juridic special, obligațiile ce țin 

de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv securizarea datelor, sînt 

stabilite în pct. 15 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 august 

2017.    

  

Capitolul V 

SECURITATEA MEDIULUI FIZIC ȘI A TEHNOLOGIILOR 

INFORMAȚIONALE FOLOSITE ÎN PROCESUL PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

37. Asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate în 

cadrul Registrului se efectuează de către subiecții de acces la Registru, cu 

respectarea cerințelor față de  asigurarea securității datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale, aprobate prin legislație. 

 

38. Ordinea de acces la informația care conține date cu caracter personal, 

prelucrată în cadrul Registrului, este stabilită în conformitate cu prevederile 

legislației privind protecția datelor cu caracter personal și ale Hotărîrii Guvernului 

nr. 672 din 28 august 2017. 

 

39. Înainte de acordarea accesului fizic la sistemele informaționale de date 

cu caracter personal se verifică competențele de acces. Toate metodele de acces de 

la distanță la Registru sînt securizate. 

 

Capitolul VI 

AUTENTIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA 

PARTICIPANȚILOR REGISTRULUI 

 

40.  Autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din 

unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, în calitate de participanți, vor 

dispune de acces la Registru în condițiile stabilite de Hotărîrea Guvernului nr. 672 

din 28 august 2017.    

 



41. Administrarea conturilor de acces se efectuează prin intermediul 

modulului de administrare încadrat în Registru, inclusiv crearea, acordarea și 

revocarea acestora.  

 

42. Cancelaria de Stat acordă conturile și nivelurile de acces participanților 

la Registru, în condițiile cap. X din anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 672 

din 28 august 2017. 

 

43. Funcționarii publici din cadrul subdiviziunilor specializate desemnate și 

din cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat fac parte din categoria 

participanților care au dreptul la vizualizarea și furnizarea informației din Registru 

cu privire la controlul de legalitate, însă nu efectuează operațiuni de modificare a 

datelor cu caracter personal, în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 

28 august 2017. 

 

44. Angajații autorizați din autoritățile administrației publice locale fac parte 

din categoria participanților care au dreptul la vizualizarea și furnizarea datelor în 

condițiile prevederilor anexei nr. 1 la  Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 august 

2017. 

 

45. Funcționarii autorizați din cadrul autorităților publice centrale, în calitate 

de participanți la Registru, dispun de dreptul la vizualizare a informației din 

Registru în limitele stabilite de Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 august 2017. 

 

46. Subdiviziunile specializate din cadrul Cancelariei de Stat (Direcția 

administrație publică și Secția tehnologii informaționale) desemnate în calitate de 

deținător al Registrului fac parte din categoria de participanți care asigură procesul 

de implementare a Registrului de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat și 

autoritățile administrației publice locale, prin acordarea asistenței în cazul apariției 

problemelor tehnice sau a neclarității în procesul implementării Registrului.   

 

47. Orice acțiune întreprinsă de participanți în sistem se înregistrează, fiind 

posibilă monitorizarea și prelucrarea informației din Registru prin verificare 

utilizînd mecanismul de jurnalizare, cu respectarea cerințelor din Hotărîrea 

Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.  

 

48. Pentru administrarea accesului utilizatorilor vor fi implementate 

mecanisme de înregistrare și evidență a persoanelor ce au acces sau participă la 

operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, care, la necesitate, permit 

identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu 

caracter personal. 

 

49. Pentru sporirea securității și restricționării accesului la baza de date a 

Registrului, participanții la Registru vor utiliza serviciul electronic guvernamental 



de autentificare și control al accesului (MPass), în condițiile prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013. 

 

50. Înainte de acordarea accesului la Registru, utilizatorii vor fi informați 

despre faptul că folosirea sistemelor informaționale de date cu caracter personal 

este controlată și că folosirea neautorizată a acestora se sancționează  în 

conformitate cu legislația. 

 

Capitolul VII 

ASIGURAREA INTEGRITĂȚII INFORMAȚIEI CARE CONȚINE 

DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

51. Asigurarea integrității informațiilor se realizează prin: 

1) identificarea și înlăturarea deficiențelor de aplicații destinate prelucrării 

datelor cu caracter personal, inclusiv instalarea corectărilor și pachetelor de 

reînnoire a acestor aplicații; 

2) protecția contra programelor dăunătoare în aplicațiile destinate prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

3) utilizarea tehnologiilor și mijloacelor de constatare a intruziunilor, care 

permit monitorizarea evenimentelor în sistemele informaționale de date cu caracter 

personal și constatarea atacurilor, care asigură inclusiv identificarea tentativelor 

folosirii neautorizate a sistemelor informaționale; 

4) protecția și posibilitatea depistării modificării neautorizate a aplicațiilor 

destinate prelucrării datelor cu caracter personal și informației care conține date cu 

caracter personal; 

5) testarea funcționării corecte a funcțiilor de securitate a sistemelor 

informaționale de date cu caracter personal ale Registrului (automat la pornirea 

sistemului și lunar la solicitarea utilizatorului autorizat în acest scop). 

 

52. Actele autorităților administrației publice locale cu caracter individual 

incluse în Registru nu vor putea fi accesate sau vizualizate public. La acestea va fi 

acces restricționat și vor putea fi vizualizate doar de angajații autorizați.  

 

53. Autoritățile administrației publice locale și oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, în calitate de furnizori de date, poartă  răspundere personală, în 

conformitate cu legislația în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea și  

integritatea datelor incluse în Registru.    

 

Capitolul VIII 

GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE 

 

54. Administratorul tehnic/deținătorul Registrului înregistrează și raportează 

incidentele identificate conducerii Cancelariei de Stat, care va reacționa în timp 

proxim și va dispune întreprinderea măsurilor necesare în scopul eliminării 

deficiențelor depistate. 



 

55. În cazul producerii incidentelor de securitate aferente datelor cu caracter 

personal în cadrul Registrului, Cancelaria de Stat (subdiviziunile desemnate), cu 

suportul tehnic al Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, 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 de ore de la momentul producerii incidentului de securitate, a 

Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

 

56. Cancelaria de Stat va prezenta anual, pînă la 31 ianuarie, Centrului 

Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal un raport generalizat despre 

incidentele de securitate aferente datelor cu caracter personal  din cadrul 

Registrului, în conformitate cu prevederile  pct. 90 din Cerinţele faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1123 din 14 decembrie 2010.  

 

Capitolul IX 

MĂSURI GENERALE 

 

57. În scopul asigurării confidențialității prelucrării datelor cu caracter 

personal, fiecare participant la Registru semnează un angajament de 

confidențialitate (anexa nr. 2), care se păstrează la Cancelaria de Stat. 

 

58. Pentru nerespectarea prevederilor prezentei Instrucțiuni, participanții și 

administratorul tehnic poartă răspundere conform legislației în vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Anexa nr. 1  

la Instrucțiunea cu privire la asigurarea  

securității datelor cu caracter personal 

din cadrul resursei informaționale de stat  

„Registrul de stat al actelor locale” 

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

1. Datele cu caracter personal cuprind informațiile care, direct sau indirect, 

identifică o persoană fizică, în special prin referire la un număr de identificare (cod 

personal), la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, 

fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, și se împart în două categorii: 

obişnuite şi speciale. 

 

2. Din categoria obișnuită fac parte următoarele date: 

1) numele şi prenumele; 

2) sexul;  

3) data şi locul naşterii; 

4) cetăţenia; 

5) IDNP; 

6) imaginea; 

7) situaţia familială; 

8) situaţia militară; 

9) datele de geolocalizare/datele de trafic; 

10) porecla/pseudonimul; 

11) datele personale ale membrilor de familie; 

12) datele din permisul de conducere;  

13)  datele din certificatul de înmatriculare; 

14)  situaţia economică şi financiară; 

15) datele privind bunurile deţinute; 

16)  datele bancare;  

17)  semnătura; 

18) datele din actele de stare civilă; 

19)  numărul dosarului de pensie; 

20)  codul personal de asigurării sociale (CPAS); 

21)  codul asigurării medicale (CPAM); 

22)  numărul de telefon/fax; 

23)  numărul de telefon mobil; 

24)  adresa (domiciliului/reşedinţei); 

25)  adresa de e-mail; 

26)  datele biometrice şi antropometrice; 

27)   profesia şi/sau locul de muncă; 

28)  formarea profesională – diplome – studii; 

29)  obişnuinţele/preferinţele/comportamentul; 

30) caracteristicile fizice; 



31) după caz, alte date. 

 

3.  În categoria specială a datelor cu caracter personal se încadrează 

informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, 

religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind 

condamnările penale ale unei persoane fizice. 

 

 

 

  



 Anexa nr. 2  

la Instrucțiunea cu privire la asigurarea  

securității datelor cu caracter personal 

din cadrul resursei informaționale de stat  

„Registrul de stat al actelor locale” 

 

 

ANGAJAMENT 

 

 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________, 

angajat(ă) în cadrul 

_________________________________________________________________, 

în funcția de ________________________________________, mă oblig, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor 

cu caracter personal și ale Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 

„Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu 

caracter personal”, să respect măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru 

asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal 

prelucrate în cadrul resursei informaționale de stat „Registrul de stat al actelor 

locale”. 

 

 

Data__________                                                    Semnătura______________ 


