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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA  

    

 

LEGE  

privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal   

 

    

 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.       

  

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  

    

Articolul 1. Domeniul de aplicare    

Prezenta lege reglementează, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile, precum şi 

alte aspecte ce țin de activitatea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în 

continuare – Centrul).    

 

Articolul 2. Statutul Centrului  

(1) Centrul este o autoritate publică autonomă a statului, cu personalitate juridică, 

independentă față de orice alte autorități publice, persoane fizice și juridice de drept privat, cu 

atribuții de supraveghere, de prevenire, de decizie, de reglementare, de interdicție, de intervenție, de 

investigație şi de sancționare, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei 

circulaţii a acestor date.  

(2) Centrul are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. 

(3) Centrul dispune de conturi trezoreriale, ștampilă și antet cu imaginea Stemei de Stat a 

Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.     

(4) Sediul Centrului se află în municipiul Chişinău și constituie perimetru de securitate cu 

acces restricționat.    

    

Articolul 3.  Cadrul juridic al activității Centrului    

(1) În activitatea sa, Centrul se conduce de  Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, 

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, alte acte normative, precum și de tratatele 

internaționale la care Republica Moldova este parte și este în drept să se ghideze de actele Uniunii 

Europene.    

(2) În activitatea sa Centrul se bazează pe principiile legalității, egalității, obiectivității, 

echității, imparțialității, proporționalității și transparenței.    

 
Articolul 4. Garanții de independență    

(1) Centrul dispune de independență funcțională şi financiară, conform prezentei legi.    

(2) Centrul este un organ apolitic şi nu sprijină niciun partid politic.     

(3) Se interzice orice imixtiune în activitatea Centrului din partea persoanelor cu funcții de 

răspundere de toate nivelurile, persoane fizice și juridice de drept privat sau public.  



(4) Nici un act normativ nu poate suprima sau diminua competențele Centrului fără a opera 

modificări în prezenta lege.     

(5) Modul de administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și al patrimoniului 

public utilizat de Centru se efectuează de Curtea de Conturi fără a afecta independența Centrului. 

 

Articolul 5. Finanțarea activității și patrimoniul Centrului    

(1) Centrul este finanțat de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin 

legea bugetară anuală. 

(2) Centrul dispune de sediu, aflat în gestiunea sa, de buget propriu, își estimează costurile 

activității sale și planifică propriul buget anual și cel pentru 2 ani ulterior. 

(3) Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Centrului trebuie să acopere costul 

estimativ al tuturor activităţilor sale, astfel încît acesta să exercite efectiv, eficient şi plenar 

atribuțiile sale, inclusiv cele care ţin de reprezentare şi participare în cadrul organizaţiilor 

internaționale de profil.  

 (4) Bugetul Centrului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu 

principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.  

 

Articolul 6. Colaborarea cu autoritățile publice naționale și internaționale    

(1) În procesul exercitării atribuțiilor sale, Centrul colaborează cu autoritățile publice în 

vederea realizării obiectivelor sale şi asigurării protecției drepturilor fundamentale ale persoanei în 

legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.     

(2) La solicitarea motivată a Centrului, organele de ocrotire a legii, precum și alte autorități 

competente, asigură în conformitate cu competențele sale legale suportul necesar îndeplinirii 

atribuțiilor Centrului, inclusiv, la necesitate, prin asigurarea pazei și integrității fizice a personalului 

Centrului.    

(3) Autoritățile care inițiază proiecte de acte normative ce interferează cu domeniul 

protecției datelor cu caracter personal transmit proiectele spre avizare Centrului.     

(4) Centrul participă în activitatea organismelor internaționale de specialitate şi poate 

deveni membru al acestora.    

(5) Centrul încheie acorduri de colaborare şi schimb de informaţii legate de domeniul 

protecției datelor cu caracter personal.     

(6) Centrul este în drept să inițieze și să semneze acorduri de cooperare și colaborare cu 

autorități similare de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din alte state;  

(7) În baza acordurilor încheiate Centrul:  

a) solicită asistență, participă la operațiuni comune, în special în vederea efectuării de 

investigații sau monitorizării punerii în aplicare a unei măsuri referitoare la un operator sau persoană 

împuternicită de operator, stabilit într-un stat străin;  

b) primește și furnizează, în condiții de reciprocitate, informațiile relevante, inclusiv 

asistența necesară, pentru punerea în aplicare a prevederilor legale naționale privind protecția datelor 

cu caracter personal, precum și efectuează autorizări, consultări prealabile și investigații;  

(8) Cererile de asistență parvenite din partea unei autorități străine de supraveghere se 

analizează în termeni rezonabili, informația solicitată fiind transmisă prin canale de legătură 

securizate.  

(9) Cererea de asistență parvenită nu va fi satisfăcută, în cazurile în care:  

a) aceasta nu este motivată sau nu cuprinde toate informațiile necesare, în special scopul, 

temeiul, motivele, legătura de cauzalitate, alte informații necesare;  

b) Centrul nu este organul competent, reieșind din obiectul cererii sau măsurile pe care 

trebuie să le execute;  

c) satisfacerea cererii ar duce la încălcarea cadrului legal național.  



(10) Centrul poate desfășura operațiuni și investigații comune împreună cu alte  autorități 

similare de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din alte state, urmînd ca dreptul de 

a recurge la astfel de acțiuni să intervină în cazul în care:  

a) operatorul sau persoana împuternicită de către operatorul investigat deține sedii în mai 

multe țări, inclusiv în Republica Moldova, sau dacă un număr semnificativ de persoane din acele 

țări, printre care sunt și cetățeni ai Republicii Moldova, sunt susceptibile de a fi afectate în mod 

semnificativ de careva operațiuni de prelucrare;  

b) în temeiul legii sau în baza acordului încheiat cu autorități similare de supraveghere din 

alte state, oferă asistență în materie de investigații și schimb de informații, membrilor sau 

personalului autorității de supraveghere din alt stat în vederea desfășurării unor acțiuni comune de 

investigații, în măsura în care dreptul național și dreptul statului solicitant permite acest lucru.   

 

Articolul 7.  Raportul Centrului    

(1) Anual, pînă la data de 31 martie, Centrul prezintă Parlamentului raportul de activitate 

pentru anul precedent.    

(2) Raportul de activitate  se publică pe pagina web oficială a Centrului.  

  

Capitolul II  

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI  

 

Articolul 8. Atribuțiile și drepturile Centrului  

(1) Centrul are următoarele atribuţii:  

a)  supraveghează respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și 

efectuează activități de prevenire a cazurilor de încălcare a acesteia prin informare, instruire, 

reglementare și alte acțiuni ce nu vin în contradicție cu legea;  

b) determină corespunderea conformității prelucrării datelor cu caracter personal cu 

cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal sau alte acte normative care vizează 

domeniul dat; 

c)  reglementează la necesitate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal 

efectuate de către subiecții de drept ai Legii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și 

stabilește politica în acest sens;  

d) efectuează investigații privind cazurile de încălcare a legislației privind protecția datelor 

cu caracter personal, cu sau fără ieșirea la fața locului;    

e) în scopul verificării nivelului de protecţie a sistemelor informaţionale care conțin date cu 

caracter personal, precum şi în scopul preîntîmpinării unor eventuale cazuri de acces ilicit sau 

întîmplător asupra acestor sisteme informaţionale, depistării locurilor slabe în mecanismele de 

protejare a acestora, Centrul, după caz, în colaborare cu alte autorități, poate întreprinde  investigații 

de securitate, inclusiv cu efectuarea unor măsuri tehnice speciale pentru simularea unui model de 

accesare a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal. Modul de simulare și verificare a 

nivelului de protecţie a sistemelor informaţionale se aproba prin Hotărîre de Parlament.  

f) aplică sancțiuni în limita competențelor și atribuțiilor stabilite de lege;    

g) elaborează proiecte de acte normative necesare pentru implementarea legislaţiei din 

domeniul protecției datelor cu caracter personal;    

h) avizează proiectele de acte normative care interferează cu domeniul protecției datelor cu 

caracter personal;    

i) oferă, la cerere, subiecților datelor cu caracter personal informații referitoare la drepturile 

lor;    

j) instituie registre și alte sisteme de evidență, în forma automatizată, mixtă sau manuală 

proprii; 

k) ține Registrul automatizat al aplicării excepțiilor; 



l) cooperează cu autoritățile publice, cu mijloacele de informare în masă, cu asociațiile 

obștești şi cu instituțiile similare din străinătate;    

m) achiziționează şi dispune de servicii, bunuri mobile şi imobile în scopul exercitării 

atribuțiilor sale şi pentru necesitățile sale de funcționare;    

n) sesizează organele de drept în cazul existenței unor indicii privind săvârșirea 

infracțiunilor legate de încălcarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal; 

o) examinează cereri, informează periodic instituțiile şi societatea despre activitatea sa, 

despre problemele şi preocupările prioritare în domeniul protecției datelor cu caracter personal;    

p) acordă consultanță pentru cererile de asistență privind punerea în practică a Convenției 

nr. 108 din 28 ianuarie 1981 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a 

datelor cu caracter personal;  

q) aprobă procedura de distrugere, ștergere, blocare a datelor cu caracter personal;    

r) promovează acțiuni de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului a riscurilor, 

normelor, garanțiilor și drepturilor în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

s) oferă expertiză Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și 

altor autorități, instituții și organisme cu privire la măsurile legislative referitoare la protecția 

drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 

t) întocmește și publică lista tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței 

de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor personale, în conformitate cu 

prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal; 

u) îndeplinește alte atribuții prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal și alte acte normative.    

(2) Centrul are următoarele atribuții specifice:  

a) elaborează și publică criteriile de acreditare a organismelor de certificare și/sau 

organismelor de monitorizare a codurilor de conduită; 

b) coordonează procedura de acreditare a organismelor de certificare si/sau organismelor de 

monitorizare a codurilor de conduită; 

c) acreditează organismele de certificare și/sau organismele de monitorizare a codurilor de 

conduită;  

d) retrage acreditarea organismelor de certificare și/sau organismelor de monitorizare a 

codurilor de conduită;  

e) aprobă clauzele și dispozițiile minime contractuale standarde privind transmiterea datelor 

cu caracter personal în baza unor garanții adecvate;  

f) aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu Legea privind protecția datelor 

cu caracter personal;  

g) retrage certificarea sau obligă organismul de certificare să retragă o certificare eliberată, 

sau obligă organismul de certificare să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de 

certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite.  

(3) Centrul are următoarele drepturi:    

a) de a solicita şi primi gratuit de la persoane fizice sau persoane juridice de drept public şi 

de drept privat acces la informațiile ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv la 

mijloacele ce conțin informații oficiale cu accesibilitate limitată, în scopul exercitării atribuțiilor 

prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;    

b) de a solicita motivat și primi suportul tehnic și informațional necesar executării 

atribuțiilor sale;     

c) de a atrage specialiști şi experți din domenii care necesită cunoștințe speciale pentru 

participarea la procesul de investigații, cu încheierea acordurilor de confidențialitate;    

d) de a dispune în privința prelucrării și/sau a intenției de a prelucra date cu caracter 

personal, precum și asupra mijloacelor tehnice software, hardware, soluțiilor tehnologiei informației 



ce sunt sau urmează a fi utilizate la prelucrare, care nu sunt conforme prevederilor Legii privind 

protecția datelor cu caracter personal sau care pot genera riscuri esențiale pentru dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal, sub aspect de colectare, înregistrare, organizare, stocare, păstrare, 

restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire, diseminare sau în 

orice alt mod;     

e) solicită și primește gratuit de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public 

şi de drept privat în termen de 10 zile, dacă în solicitare nu se prevede un alt termen, informațiile, 

materialele şi documentele referitoare la cazul examinat, cu posibilitatea prelungirii termenului, 

după caz, cu 10 zile. Secretul de stat, secretul profesional, secretul bancar, secretul comercial sau a 

dosarului special, confidențialitatea procesului contravențional sau penal și/sau orice alt tip de 

restricționare, nu poate constitui temei pentru refuz în solicitarea și obținerea informațiilor, 

materialelor și documentelor. Atunci cînd este invocată protecţia informațiilor oficiale cu 

accesibilitate limitată enunțate, Centrul are obligaţia de a asigura regimul de confidențialitate sau, 

după caz, regimul secret corespunzător;    

f) de a interveni în scopul apărării drepturilor personalului său în legătură cu exercitarea 

atribuțiilor de serviciu;    

g) alte drepturi ce rezultă din actele normative.    

(4) Actele administrative emise de Centru nu sunt acte permisive. 

(5) Actele Centrului se supun doar controlului judecătoresc.  

 

Articolul 9. Structura și efectivul-limită Centrului  

Structura şi efectivul-limită ale Centrului se aprobă prin Hotărîre de Parlament.  

 

Articolul 10. Unitatea de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal  

(1) Unitatea de instruire este o subdiviziune specializată, cu personalitate juridică distinctă, 

instituită și aflată în subordinea Centrului, care dispune de sediu propriu. 

(2) Unitatea de instruire nu face parte din sistemul naţional de învăţămînt şi educaţie şi nu 

este supus dispoziţiilor legale cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţămînt superior şi 

recunoaşterea diplomelor de studii. 

(3) Structura, efectivul-limită și Regulamentul Unității de instruire în domeniul protecției 

datelor cu caracter personal  se aprobă prin ordinul directorului Centrului. 

(4) Unitatea are sarcina de instruire și sporire a calificării în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal la solicitarea autorităților de drept public, în special pentru responsabilii de 

protecție a datelor cu caracter personal din cadrul autorităților publice, a organismelor de certificare 

și/sau organismelor de monitorizare a codurilor de conduită, a altor instituţii ori organizaţii, precum 

şi instruirea și perfecționarea continuă a personalului Centrului.   

(5) Unitatea de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal  poate fi 

finanţată din mijloace prevăzute, separat, în bugetul Centrului și/sau din mijloacele financiare 

proprii, precum şi din mijloacele acordate ca asistenţă tehnică/financiară de organismele 

internaţionale, de donatorii externi şi interni.  

(6) Antrenarea personalului Centrului în calitate de formator în procesul de instruire și 

sporire a calificării  în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și remunerarea 

acestora pentru munca prestată, nu contravine prevederilor legale.   

  

Articolul 11. Consiliul consultativ    

(1) În scopul acordării de consultanţă şi de asistenţă Centrului, pe lîngă acesta  activează 

Consiliul consultativ. Activitatea în cadrul Consiliului nu este remunerată. 

(2) Componența Consiliului consultativ constă din experți, în domenii relevante pentru 

protecția datelor cu caracter personal, cum ar fi: drept (științe juridice), științe ale informației, 

medicină, învățămînt, polițienesc, mass-media, IT, protecția consumatorului, financiar-bancar, 



resurse umane, un membru al Comisiei Parlamentare pentru securitatea națională, apărare şi ordinea 

publică, conducerea Centrului, șeful Direcției generale și șefii direcțiilor din cadrul Centrului. 

 (3) Preşedinte al Consiliului consultativ este directorul Centrului. 

(4) Componenţa nominală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

consultativ se aprobă prin ordin de către directorul Centrului. 

(5) Membrii Consiliului consultativ sunt obligaţi să respecte confidențialitatea 

informaţiilor şi datelor cu caracter personal obţinute în cadrul activităţii respective. Aceștia sunt 

informați în scris și verbal, după caz, cu privire la obligația lor de confidențialitate și dispozițiile 

relevante ale legislației. 

 

Articolul 12. Personalul Centrului     

(1) Personalul Centrului este format din directorul și directorii adjuncți supuși 

reglementărilor Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, funcționari publici cu statut special-inspectori de protecție a datelor (în 

continuare - inspector de protecție) și funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum şi personal 

auxiliar, supus reglementărilor legislaţiei muncii.    

(2) Conducerea Centrului, inspectorii de protecție și funcționarii publici ai Centrului dispun 

de legitimaţie, jeton de serviciu și sigiliu personal, al căror modele sunt aprobate de director.    

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), legitimația directorului Centrului este eliberată 

de Parlament.    

 

Articolul 13. Conducerea Centrului    

(1)  Conducerea Centrului este exercitată de director și doi directori adjuncți, care asistă 

directorul.  

(2) Funcțiile de director şi de director adjunct ale Centrului sunt funcții de demnitate 

publică prin numire.     

 

Articolul 14. Condițiile pentru a candida la funcțiile de director și director adjunct al 

Centrului    

(1) Poate a fi numită în  funcția de director sau director adjunct al Centrului persoana care 

îndeplinește  cumulativ următoarele condiții:    

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;    

b) cunoaște limba de stat; 

c) în privința lui nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;    

d) are studii superioare în domeniul dreptului;        

e) deține experiență profesională de cel puţin 5 ani în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal și/sau al apărării drepturilor şi libertăţilor omului și are experiență în domeniul 

managementului;   

f) se bucură de o reputație ireproșabilă. 

(2) Nu se consideră ca avînd reputaţie ireproşabilă şi nu poate fi  numită persoana: 

a) care a fost anterior declarată vinovată de săvîrşirea unei infracţiuni cu intenţie printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

b) care a fost, în ultimii 5 ani, concediată dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică 

cu statut special pentru încălcarea legislației muncii.   

 

Articolul 15. Numirea în funcția de director și director adjunct al Centrului    

(1) Directorul Centrului este numit în funcție de Parlament la propunerea Comisiei juridice, 

numiri și imunități, cu votul majorității deputaților aleși, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită 

poate ocupa funcția de director nu mai mult de două mandate consecutive.    



(2) Directorii adjuncți ai Centrului sunt numiți de directorul Centrului pentru un mandat de 

5 ani. Persoana numită poate ocupa funcția de director adjunct nu mai mult de două mandate 

consecutive. 

(3) Directorul și directorii adjuncți ai Centrului sunt inamovibili pe perioada exercitării 

mandatului.  

 

Articolul 16. Jurămîntul    

(1) La numirea în funcţie, directorul Centrului depune în plenul Parlamentului următorul 

jurămînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului și să îndeplinesc cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile”.   

              (2) Directorii adjuncți ai Centrului depun jurămîntul prevăzut la alin. (1) la sediul Centrului, 

într-o atmosferă solemnă şi în prezenţa simbolurilor de stat, în faţa directorului Centrului și 

Președintelui Comisiei securitate naţională apărare şi ordine publică.    

 

Articolul 17. Încetarea, revocarea şi suspendarea mandatului de director sau director 

adjunct al Centrului   

(1) Mandatul de director sau de director adjunct încetează în cazul:    

a) expirării termenului pentru care a fost numit;     

b) revocării;     

c) demisiei;    

d) decesului.    

(2) Revocarea mandatului de director sau de director adjunct al Centrului se face în cazul:    

a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;    

b) condamnării la o pedeapsă penală, în baza unei hotărîri judecătorești definitive;    

c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă de 6 luni 

consecutiv sau mai mult, pe parcursul unui an calendaristic;    

d) declarării dispariţiei fără veste a acestuia, în conformitate cu legea;    

e) survenirii situației de incompatibilitate prevăzută la art. 19.     

(3) Propunerea de revocare din funcţie a directorului Centrului se înaintează de Comisia 

juridică, numiri și imunități. Revocarea directorului adjunct se dispune prin ordin de către directorul 

Centrului.   

(4) Mandatul de director și de director adjunct al Centrului se suspendă în cazul înregistrării 

în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective.    

(5) Încetarea sau suspendarea mandatului de director  al Centrului se dispune de Parlament, 

cu votul a 2/3 din numărul deputaților aleși, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d).     

(6) În cazul în care termenul de exercitare a mandatelor a expirat, directorul şi directorul 

adjunct al Centrului continuă să se afle în exerciţiul funcţiei pînă la preluarea acestor funcţii de către 

succesorii lor, dar nu mai mult de 12 luni. 

(7) În cazul în care funcția de director și director adjunct este vacantă, numirea acestora 

urmează a fi efectuată în termen de cel mult 6 luni. 

 

 

Articolul 18. Atribuțiile si drepturile conducerii Centrului    

(1) Directorul exercită următoarele atribuții:  

a) organizează pregătirea rapoartelor anuale şi le prezintă Parlamentului;  

b) reprezintă instituția în raporturile sale cu persoanele fizice și juridice din țară şi de peste 

hotare;    

c) aprobă și semnează ordine cu caracter individual și normativ, decizii și dispoziții;    

d) aprobă și semnează instrucțiuni/ghiduri necesare pentru prelucrările de date cu caracter 

personal în corespundere cu prevederile legislației în domeniu;    



e) instituie și aprobă registre în forma automatizată, mixtă sau manuală proprii;    

f) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și 

poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public 

aflat în gestiune;    

g) aprobă regulamentele de ordine internă ale Centrului;    

h) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de 

serviciu ale directorilor adjuncți, funcționarilor publici și ale funcționarilor publici cu statut special, 

angajează personalul auxiliar, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă al acestuia;          

i) aprobă și modifică statul de personal și schema de încadrare ale Centrului, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei; 

j) soluționează aspectele ce ţin de stimularea sau stabilirea sporurilor și adaosurilor la 

salariu şi de acordare a primelor în condițiile legii;      

k) aplică sancţiuni disciplinare personalului Centrului; 

l) asigură cooperarea cu autorităţile publice centrale şi locale, cu mijloacele de informare în 

masă, cu asociaţiile obşteşti, precum şi cu instituţiile similare din străinătate;    

m) acordă grade de calificare personalului Centrului;    

n) deleagă directorilor adjuncți și angajaților subdiviziunilor interne ale Centrului 

împuternicirile și atribuțiile necesare; 

o) sesizeaza Curtea Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii legilor şi 

hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova pe probleme ce țin de protecția datelor cu 

caracter personal, inclusiv prin prisma respectării dreptului la viață intimă, familială și privată;    

p) îndeplinește alte atribuții în conformitate cu legislația.  

(2) Conducerea Centrului este în drept să solicite, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, desecretizarea informațiilor privind 

faptele de încălcare a drepturilor omului la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(3) Directorii adjuncți se subordonează nemijlocit directorului Centrului şi organizează 

activitatea în cadrul Centrului în limitele împuternicirilor ce le sunt atribuite de director. În lipsa 

directorului Centrului, atribuţiile acestuia se exercită de către directorul adjunct, desemnat prin 

ordinul directorului.    

       

Articolul 19. Restricții   

(1) Personalului Centrului îi este interzis:    

a) să fie reprezentantul unui terţ în cadrul Centrului;    

b) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, 

informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;    

c) să facă uz de serviciu în interesul personal, a oricăror entități, partide, alte organizaţii 

politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale şi comunităţi religioase;    

d) să desfăşoare alte activităţi incompatibile cu funcția de demnitate publică și funcția 

publică în conformitate cu prevederile legale, cu excepția activității didactice, științifice, sportive, de 

creație sau de participare în calitate de expert la nivel european sau internațional.     

(2) Suplimentar restricțiilor prevăzute la alin. (1), directorul și directorii adjuncți  ai 

Centrului pe perioada mandatului nu pot fi membri ai unui partid politic.    

(3) Personalul Centrului în termen de o lună de la data numirii sau angajării sale este 

obligat să înceteze orice activitate incompatibilă cu statutul său.    

 

Articolul 20. Drepturile și atribuțiile personalului Centrului    

(1) În limita împuternicirilor funcţiei pe care o deţine, personalul Centrului are următoarele 

atribuții:    



a) să solicite și să primească informaţii şi materialele ce țin de prelucrarea datelor cu 

caracter personal necesare îndeplinirii obligaţiilor, inclusiv informații oficiale cu accesibilitate 

limitată și informații ce constituie secret de stat, avînd autorizaţia conducătorului subdiviziunii și/sau 

a conducerii Centrului;    

b) să prelucreze informații oficiale cu accesibilitate limitată potrivit atribuțiilor 

funcționale;    

c) să aibă acces gratuit la sistemele informaționale de stat și private în care sunt prelucrate 

și stocate date cu caracter personal;    

d) să supravegheze respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și să 

efectueze activități de prevenire a cazurilor de încălcare a acesteia;    

e) să efectueze investigații privind cazurile de încălcare a legislației privind protecția 

datelor cu caracter personal, cu sau fără ieșirea la fața locului;    

f) să audieze/chestioneze subiectul de date cu caracter personal, persoanele cu funcții de 

răspundere de toate nivelurile, persoanele fizice, reprezentanții operatorilor, persoanelor 

împuternicite de operatori, precum și alte categorii de persoane vizate de investigație sau care ar 

putea deține informații ce vizează obiectul investigației, cu sau fără utilizarea mijloacelor de 

înregistrare video, foto, audio;    

g) să citeze subiectul de date cu caracter personal, persoanele cu funcții de răspundere de 

toate nivelurile, persoanele fizice, reprezentanții operatorilor, persoanele împuternicite de 

operatori;    

h) să elaboreze și să emită decizii în corespundere cu prezenta lege și Legea privind 

protecția datelor cu caracter personal;    

i) să genereze soluții întru respectarea drepturilor fundamentale ale omului;    

j) să exercite investigații de securitate în cadrul oricăror sisteme de evidență în care se 

conțin date cu caracter personal, inclusiv cu efectuarea unor măsuri tehnice pentru simularea unui 

model de accesare a sistemelor de evidenţă a datelor personale, în scopul verificării nivelului de 

protecţie a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, precum şi în scopul preîntîmpinării 

unor eventuale cazuri de acces ilicit sau întîmplător asupra acestor sisteme, depistării locurilor slabe 

în mecanismele de protejare a acestora; 

k) alte atribuții prevăzute de lege.    

(2) Personalul Centrului beneficiază de următoarele drepturi: 

a) să conteste orice acțiune care ar putea aduce atingere obiectivității investigației și/sau 

care ar putea influența în mod necorespunzător activitățile ce urmează a fi întreprinse;    

b) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile 

de apreciere a calităţii serviciului;    

c) să înainteze propuneri de perfecţionare a activităţii Centrului;    

d) să participe la concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă în cadrul Centrului;    

e) să fie promovat în funcție și stimulat în conformitate cu prevederile legislației;     

f) să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avize, de alte documente 

referitoare la activitatea sa şi să prezinte explicații pentru a fi anexate la acest dosar;     

g) să-şi ridice nivelul de profesionalism din mijloacele Centrului prevăzute în acest scop și 

din alte surse legale;    

h) să solicite efectuarea unei anchete de serviciu, pentru a contesta informaţiile care îi 

lezează demnitatea şi drepturile;    

i) să beneficieze de asigurare financiară, materială şi de alte tipuri de asigurări prevăzute de 

legislaţie;    

j) să beneficieze, în cadrul acțiunilor de investigații, de suportul și concursul organelor de 

ocrotire a legii;  

k) să dispună și să utilizeze în cadrul activității de investigații de mijloace, inclusiv tehnice 

(video, foto, audio), în vederea realizării obiectivelor și constatării eventualelor încălcări ale 



legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul simulării unor eventuale 

evenimente care ar putea genera anumite incidente de securitate;    

l) să participe în calitate de formator la cursuri de instruire, cu posibilitatea remunerării 

activități didactice;  

m) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 

  

Articolul 21. Obligațiile personalului Centrului    

(1) Personalul Centrului este obligat:    

a) să respecte Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaționale în domeniu, legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal, prezenta lege şi alte acte normative;    

b) să apere drepturile şi libertățile fundamentale ale omului în conformitate cu Constituţia 

Republicii Moldova, cu legile şi tratatele internaționale din domeniul drepturilor şi libertăţilor 

omului la care Republica Moldova este parte și să-şi exercite atribuţiile funcţiei în conformitate cu 

legislaţia;    

c) să nu divulge informațiile confidențiale şi datele cu caracter personal care le-au fost 

comunicate sau la care au avut acces în cadrul activităţii lor, decît în condițiile expres prevăzute de 

lege;      

d) să respecte Regulamentul de ordine interioară a Centrului, modul de utilizare a 

informaţiei de serviciu, instrucţiunile, alte regulamente şi acte normative;    

e) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge datele cu caracter 

personal și alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată care i-a devenit cunoscută în exerciţiul 

funcţiei, inclusiv după încetarea serviciului în cadrul Centrului, dacă legea nu prevede altfel;    

f) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de către persoane sau structuri din interiorul 

sau din afara instituţiei, iar comportamentul său să fie legal, rezervat și respectuos;     

g) să asigure securitatea, integritatea și să preîntîmpine accesul persoanelor neautorizate 

asupra documentelor şi materialelor primite şi gestionate în exercițiul funcției. 

(2) Suplimentar obligațiilor de la alin. (1), inspectorii de protecție și funcționarii publici din 

cadrul Centrului sunt obligați: 

a) să execute ordinele şi dispoziţiile legale ale conducerii Centrului și/sau a conducătorului 

superior. În caz de primire din partea superiorului șefului său sau a altor persoane cu funcție de 

răspundere a unor ordine sau indicații ce vin în contradicție vădită cu legea, angajatul este obligat să 

asigure respectarea legii;    

b) să comunice imediat conducătorului superior despre încercările terţilor de a-l influenţa în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să informeze în scris directorul Centrului.       

 

Articolul 22. Protecția juridică    

(1) Personalul Centrului nu poate fi atras la răspunderea penală, contravențională sau civilă  

pentru actele sau faptele îndeplinite într-o situație de risc profesional justificat, chiar dacă au fost 

cauzate prejudicii, inclusiv de natură patrimonială, drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale unei 

persoane. Riscul se consideră profesional justificat dacă acțiunile decurg în mod obiectiv din 

informația, faptele și circumstanțele cunoscute, iar scopul legii nu putea fi atins prin acțiuni ce nu ar 

fi implicat riscul, luîndu-se toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecințele negative.  

(2) Persoana conducătorului, inspectorului de protecție și a funcționarului public din cadrul  

Centrului este inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Onoarea şi demnitatea acestuia sunt 

ocrotite de lege. În exercitarea atribuţiilor de serviciu directorul, directorii adjuncți și inspectorii de 

protecție nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere contravenţională sau penală decît la cererea 

Procurorului General. 

(3) Nici o persoană nu poate să opună nejustificat rezistență, să atenteze la viața, demnitatea 

și onoarea personalului Centrului și a membrilor familiilor lor.    



(4) Personalul Centrului nu poate fi audiat sau interogat referitor la esența informațiilor ce 

vizează viața intimă, familială și privată a subiectului de date cu caracter personal, de care a făcut 

cunoștință în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu cu excepția situației cînd acesta este audiat în 

cadrul unei ședințe de judecată, iar documentele și materialele în cauză se utilizează doar cu 

autorizația Centrului. Acțiunile sau procedeele întreprinse cu încălcarea prevederilor prezentului 

alineat sunt lipsite de forță juridică.   

    

Articolul 23. Exerciţiul funcţiei    

(1) Se consideră exerciţiu al funcţiei:    

a) îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în timpul și în afara orelor de program;    

b) executarea atribuțiilor în cadrul producerii incidentelor de securitate la prelucrarea 

datelor cu caracter personal;    

c) participarea la întruniri, exerciţii, competiţii şi la alte activităţi al căror iniţiator sau 

participant este Centrul;    

d) aflarea în deplasare sau la studii, inclusiv peste hotarele țării;    

e) dispariţia pînă la declararea dispariţiei fără veste sau pînă la declararea decesului, în 

modul stabilit de lege.    

 

Articolul 24. Salarizarea personalului Centrului 

(1) Pentru a asigura exercitarea independentă a competențelor de care dispun, personalul 

Centrului se remunerează în mod corespunzător în raport cu alți angajați ai instituțiilor independente 

și dispun de un salariu cel puțin egal cu cel existent în cadrul organelor de ocrotire a legii.  

 (2) Mărimea şi modul de salarizare a personalului Centrului sunt stabilite în conformitate 

cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV/2002,  Legii nr. 355-XVI/2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, Legii nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor 

publici și alte acte normative.  

(3) Pentru personalul Centrului se stabileşte spor lunar suplimentar pentru eficienţă în 

activitate în funcție de responsabilități și spor lunar pentru acces permanent la secretul de stat în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Capitolul III 

CARIERA INSPECTORULUI DE PROTECȚIE 

 

Secţiunea 1. Selectarea inspectorului de protecție 

 

Articolul 25. Statutul functiei de inspector de protectie  

(1) Funcţia de inspector de protecție este o funcţie publică cu statut special, conferit datorită 

naturii atribuțiilor de serviciu, fiind  exercitată în modul stabilit de prezenta lege și Legea nr. 158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în măsura în care 

prezenta lege nu prevede altfel. 

(2) Șefii subdiviziunilor Centrului în care activează inspectorii de protecție sunt funcționari 

publici cu statut special și au statut de inspectori de protecție. 

 

Articolul 26. Condiţiile de angajare 

(1) Poate candida la funcţia de inspector de protecție în cadrul Centrului persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) cunoaște limba de stat; 

c) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

d) are studii superioare; 



e) nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată 

liberarea de pedeapsă penală;  

f) îndeplineşte cerințele specifice fișei postului; 

g) nu a fost, în ultimii 5 ani, concediată dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică 

cu statut special pentru încălcarea legislației muncii; 

h) nu a fost concediată din cadrul Centrului pentru fapte ilicite ce au discreditat imaginea 

instituției sau statutul de inspector de protecție; 

i) nu este privată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita anumite activităţi 

j) în privința acesteia nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară. 

(2) Informaţia privind funcţiile vacante şi condiţiile de ocupare a acestora este publică. 

Publicitatea se asigură prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin plasarea informaţiei 

pe pagina web oficială a Centrului şi pe portalul guvernamental unic al funcţiilor publice şi prin 

afişarea acesteia pe panoul informaţional la sediul Centrului. 

(3) La angajare în Centru, candidatul prezintă: 

a) actul de identitate;  

b) diploma de studii superioare de licenţă sau un alt act de studii echivalent;  

c) certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere privind lipsa 

antecedentelor penale. 

(4) Centrul, în caz de necesitate, este în drept să solicite informații despre candidat și de la 

alte autorități sau persoane juridice de drept public sau privat.  

 

Articolul 27. Modalităţile de ocupare a funcţiei de inspector de protecție 

(1) Ocuparea funcţiei vacante sau temporar vacante de inspector de protecție se face prin: 

a) concurs; 

b) promovare;  

c) transfer;  

d) detaşare; 

e) asigurarea interimatului funcţiei de conducere. 

(2) Concursul se organizează numai după aplicarea modalităților de ocupare a funcției de 

inspector de protecție, prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). 

  

Articolul 28. Concursul  

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante sau temporar vacante de inspector de 

protecție are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor 

profesionale, precum şi principiul egalităţii la funcţia de inspector de protecție sau de funcționar 

public pentru fiecare cetăţean. 

(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante 

sau temporar vacante de inspector de protecție se efectuează conform unui regulament aprobat de 

directorul Centrului. 

  

Articolul 29. Promovarea, transferul, detașarea și asigurarea interimatului funcției de 

conducere 

Promovarea, transferul, detașarea și asigurarea interimatului funcției de conducere de către 

inspectorul de protecție se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

  

Articolul 30. Numirea în funcţia de inspector de protecție 

(1) Candidatul selectat este numit în funcţia de inspector de protecție prin ordinul 

directorului Centrului.  



(2) Ordinul de numire în funcţie conţine temeiul legal al numirii, modalitatea de angajare, 

numele şi prenumele, funcţia şi subdiviziunea în care persoana este numită, gradul de calificare 

deținut, data la care aceasta urmează să înceapă exercitarea funcţiei, drepturile salariale, iarîn cazul 

inspectorului de protecție debutant, ordinul va conţine inclusiv perioada de probă, numele şi 

prenumele mentorului. 

(3) Numirea în funcţie se face pe o perioadă nedeterminată, cu excepţiile prevăzute de 

legislaţie.  

(4) Ordinul de numire, la care se anexează copia fişei postului, se aduc la cunoştinţa 

persoanei numite, sub semnătură. Copiile de pe ordinul de numire şi fişa postului se anexează în 

dosarul personal, se înmînează persoanei numite în funcția publică și conducătorului ierarhic 

superior al acesteia. 

  

Articolul 31. Perioada de probă a inspectorului de protecție debutant 

(1) Durata perioadei de probă a inspectorului de protectie debutant este de 6 luni. 

(2) Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, a abilităţilor şi aptitudinilor 

profesionale ale persoanei, formarea practică a acesteia, precum şi cunoaşterea specificului şi a 

exigenţelor funcţiei de inspector de protecție. 

(3) Activitatea inspectorului de protecție  debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui 

mentor, desemnat prin ordinul de numire, care este un inspector de protecție ce activează pe 

parcursul unei perioade de cel puțin un an de zile în cadrul subdiviziunii în care este angajat 

inspectorul de protecție debutant. 

(4) La expirarea perioadei de probă, debutantul este: 

a) confirmat, printr-un ordin separat, în funcţia de inspector de protecție – dacă la evaluarea 

activităţii profesionale a obţinut cel puţin calificativul „satisfăcător”;  

b) eliberat – dacă la evaluarea activităţii profesionale a obţinut calificativul 

„nesatisfăcător”. 

(5) Procedura de organizare a perioadei de probă şi de evaluare a activităţii profesionale a 

inspectorului de protecție debutant se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin 

ordinul directorului Centrului. 

(6) Perioada de probă nu se aplică persoanelor care anterior au exercitat funcții de 

demnitate publică, persoanelor care au activat în calitate de funcționari publici sau celor care au 

activat anterior într-o funcție cu statut special în cadrul altor autorități publice cel puțin 2 ani. 

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), perioada de probă se aplică persoanei care a 

exercitat anterior o funcţie publică, în calitate de funcţionar public, sau celor care au activat anterior 

într-o funcţie cu statut special în cadrul altor autorităţi publice, însă a fost eliberată din funcţie ca 

urmare a obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii sale profesionale.  

  

Articolul 32. Jurămîntul inspectorului de protecție 

(1) La expirarea perioadei de probă şi după confirmarea sa în funcţie, inspectorul de 

protecție depune, în termen de 10 zile, jurămîntul de credinţă cu următorul cuprins: „Jur solemn să 

respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr 

suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să aplic în mod obiectiv 

şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile care îmi revin în legătură cu 

exercitarea funcţiei. Dacă voi încălca acest jurămînt, sunt gata să port răspundere cu toată rigoarea 

legii”. 

(2) Jurămîntul este depus de către inspectorul de protecție într-o atmosferă solemnă şi în 

prezenţa simbolurilor de stat, în faţa conducerii Centrului sau, după caz, în faţa conducătorilor 

subdiviziunilor interne şi a cel puţin doi angajaţi, dintre care unul este conducătorul subdiviziunii în 

care a fost numit inspectorul de protecție. Textul jurămîntului, semnat de inspectorul de protecție, se 

păstrează în dosarul personal al acestuia. 



 

 Articolul 33. Gradele de calificare ale inspectorului de protecție  

Gradele de calificare ale inspectorului de protecție se conferă în baza art. 33 din Legea 

nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

 

Secţiunea 2. Dezvoltarea profesională şi stimularea inspectorului de protectie 

 

Articolul 34. Dezvoltarea profesională  

(1) Centrul asigură formarea profesională iniţială şi continuă a inspectorului de protecție.  

(2) Procesul de dezvoltare profesională a inspectorului de protecție are un caracter 

continuu, sistematic şi planificat. 

(3) Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare profesională continuă a 

inspectorului de protecție se stabileşte prin ordinul directorului Centrului. 

  

Articolul 35. Finanţarea procesului de dezvoltare profesională 

(1) Centrul alocă din bugetul său anual, într-un cuantum de cel puţin 2% din fondul de 

salarizare, mijloace pentru finanţarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă a 

inspectorilor de protecție.  

(2) Pentru realizarea procesului de dezvoltare profesională, Centrul poate achiziţiona 

servicii de instruire de la prestatorii de servicii.  

  

Articolul 36. Condițiile specifice ale procesului de dezvoltare profesională 

(1) Pe perioada în care urmează diverse forme de dezvoltare profesională, inspectorul de 

protecție beneficiază de salariu în situaţia în care aceste formări sunt efectuate: 

a) la iniţiativa sau în interesul Centrului; 

b) la iniţiativa inspectorului de protecție, cu acordul scris al conducerii Centrului. 

(2) În cazul în care cursurile de dezvoltare profesională se organizează în afara localităţii în 

care inspectorul de protecție îşi desfăşoară activitatea, acesta beneficiază de compensarea 

cheltuielilor legate de deplasare. 

  

Articolul 37. Evaluarea performanţelor profesionale  

Evaluarea performanţelor profesionale ale inspectorului de protecție se realizează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public. Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale se stabileşte 

prin ordinul directorului Centrului.  

  

Articolul 38. Stimularea 

(1) Pentru îndeplinirea conştiincioasă a serviciului, inspectorul de protecție poate fi stimulat 

prin:  

a) exprimare de mulţumiri; 

b) acordare de premii bănești; 

c) acordarea Diplomei de Onoare a Centrului; 

d) revocarea înainte de termen a unei sancţiuni disciplinare. 

(2) Pentru merite deosebite în exercitarea serviciului sau pentru exercitarea unor misiuni 

speciale, inspectorului de protecție i se poate conferi gradul de calificare superior înainte de termen 

sau un grad mai înalt decît cel corespunzător funcţiei deţinute. 

(3) Pentru profesionalism în exercitarea serviciului sau pentru alte merite deosebite faţă de 

Patrie, inspectorul de protecție poate fi propus de către directorul Centrului spre decorarea cu 

distincţii de stat sau acordarea de titluri onorifice ale Republicii Moldova, în conformitate cu legea. 

(4) Modelul Diplomei de onoare a Centrului se aprobă de către directorul Centrului. 
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Secţiunea 3. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale inspectorului 

de protecție 

 

Articolul 39. Modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu şi reîncadrarea în funcţie a 

inspectorului de protecție 

(1) Modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu ale inspectorului de protecție şi 

reîncadrarea acestuia în funcţie se efectuează conform prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

(2) În cazul suspendării raporturilor de serviciu pe durata efectuării unei anchete de 

serviciu, la reîncadrarea în funcţie a inspectorului de protecție salariul pentru perioada suspendării se 

plăteşte de către Centru.  

  

Articolul 40. Condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu ale inspectorului de protecție 

(1) Raporturile de serviciu ale inspectorului de protecție încetează în următoarele cazuri:  

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;  

b) demisie;  

c) eliberare din funcţie; 

d) destituire din funcție. 

(2) Încetarea raporturilor de serviciu ale inspectorului de protecție în cazurile prevăzute la 

alin. (1) are loc conform prevederilor prezentei legi și a Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

(3) Destituirea din funcţie a inspectorului de protecție poate avea loc şi în următoarele 

cazuri: 

a) aflarea inspectorului de protecție în una din situaţiile specificate la art. 19; 

b) constatarea comiterii unei abateri disciplinare grave prevăzute la art. 48; 

c) stabilirea, printr-un act de constatare definitiv, a faptului că acesta a emis/adoptat un act 

administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat sau a 

participat la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu 

prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese; 

d) aflarea acestuia în situaţie de incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare 

definitiv; 

e) nedepunerea de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzul de a o 

depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate; 

f) confiscarea averii nejustificate a acestuia dispusă de către instanţa de judecată printr-o 

hotărîre judecătorească definitivă; 

g) retragerea cetăţeniei Republicii Moldova. 

 

Capitolul IV 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI GARANŢIILE SOCIALE A PERSONALULUI CENTRULUI 

 

Articolul 41. Timpul de muncă 

(1) Durata normală a timpului de muncă a personalului Centrului reprezintă 40 de ore pe 

săptămînă.  

(2) Prin dispoziţia scrisă a directorului Centrului şi în conformitate cu prevederile legislaţiei 

muncii, personalul Centrului poate fi atras să presteze ore de muncă suplimentară, muncă în zilele de 

repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare în interes de serviciu, astfel încît să se asigure 

continuitatea serviciului şi restabilirea capacităţii de muncă.  
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(3) Retribuirea muncii suplimentare şi a muncii prestate în zilele de repaus şi în cele de 

sărbătoare nelucrătoare se efectuează în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

(4) Nu se admite atragerea la muncă peste durata timpului normal de muncă a femeilor 

gravide şi a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani. 

 

Articolul 42. Concediile 

Personalul Centrului beneficiază de următoarele concedii:  

a) concediu de odihnă anual;  

b) concediu suplimentar;  

c) concediu neplătit;  

d) concediu social. 

  

Articolul 43. Concediul de odihnă anual 

(1) Conducerii Centrului, inspectorului de protecție și funcționarului public din cadrul 

Centrului i se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, cu 

excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu 

condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice. 

(2) În cazul în care vechimea în serviciul public a inspectorilor de protecție și a 

funcționarilor publici depăşeşte 5, 10 şi 15 ani, la concediul de odihnă anual plătit se însumează un 

concediu suplimentar de 3, 5 şi, respectiv, 7 zile calendaristice. 

(3) Personalul auxiliar  are dreptul la concediu anual de odihnă cu o durată minimă de 28 de 

zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare. 

(4) Nu se admite compensarea în bani a concediului de odihnă anual nefolosit, cu excepţia 

cazului de încetare a raporturilor de serviciu sau de suspendare a acestora în baza art. 52 lit. a), b), f) 

şi h) şi a art. 54 alin. (1) lit. b), f) şi g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public și art. 76 lit. e) şi m), art. 77 lit. d) şi f) şi art. 78 alin. (1) lit. 

a) şi d) din Codul muncii al Republicii Moldova. În cazurile specificate în prezentul alineat, 

personalul Centrului are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale şi a celor 

suplimentare nefolosite. 

  

Articolul 44. Concediul neplătit şi concediile sociale 

(1) Personalului Centrului, din motive familiale şi din alte motive întemeiate, i se poate 

acorda, la cerere, concediu neplătit, cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice în decursul unui 

an. Concediul neplătit se acordă în modul stabilit de legislaţie. 

(2) Personalul Centrului beneficiază de concedii sociale conform legislaţiei. 

  

Articolul 45. Garanțiile sociale    

(1) Dacă, în exercitarea funcţiei, personalul Centrului i se cauzează vătămări a integrităţii 

corporale care îl fac incapabil să-şi exercite atribuţiile de serviciu sau reduc semnificativ capacitatea 

de muncă stabilită în modul prevăzut de lege, acesta beneficiază de un ajutor unic echivalent cu 

mijloacele băneşti de întreţinere pentru 5 ani în ultima lui funcţie din cadrul Centrului, precum și de 

dreptul de a i se achita timp de 10 ani diferenţa dintre ultimul salariul mediu lunar, din ultima lui 

funcție şi cuantumul pensiei.    

 (2) Dacă, în procesul investigației, conducerii Centrului sau inspectorului de protecție i se 

cauzează o vătămare a integrităţii corporale care are urmări mai uşoare decît cele prevăzute la alin. 

(1), acestuia i se acordă un ajutor unic echivalent cu 5 salarii medii lunare.    

(3) Prejudiciul cauzat bunurilor personalului Centrului sau bunurilor rudelor acestuia pînă 

la gradul I în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu se repară integral de la bugetul de 

stat, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective 

se stabilește și se acordă în temeiul hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată.  
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(4) Personalul Centrului care beneficiază de pensie pentru limită de vîrstă şi personalul aflat 

în incapacitate de a-şi îndeplini atribuţiile, fapt constatat prin examen medical de specialitate, au 

dreptul, în mod gratuit, o dată la 3 ani, la bilete de tratament balneo-sanatorial.    

(5) În cazul încetării onorabile a raporturilor de muncă, care presupune că în exerciţiul 

funcţiei şi în afara relaţiilor de serviciu, el nu a comis fapte care discreditează imaginea Centrului 

sau a funcției pe care o deține, conducerea Centrului şi inspectorul de protecţie beneficiază, la 

cerere, de o indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea în funcţie:    

a) de la 5 la 10 ani - de 5 salarii lunare al acestuia în ultima lui funcție;    

b) de la 10 la 15 ani - de 8 salarii lunare al acestuia în ultima lui funcție;    

c) de la 15 la 20 de ani - de 10 salarii lunare al acestuia în ultima lui funcție;    

d) de la 20 de ani şi mai mult - de 15 salarii lunare al acestuia în ultima lui funcție.    

(6) În cazul decesului persoanei din conducerea Centrului, inspectorului de protecţie în 

exerciţiul funcţiei sale sau de declarare a dispariţiei lui fără veste, soţului (soției), copiii sau părinţii 

defunctului/dispărutului beneficiază de o indemnizație unică echivalentă cu mijloacele băneşti de 

întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în cadrul Centrului. Minorilor li se acordă 

un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui 

funcţie pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.    

 

Capitolul V 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A INSPECTORULUI DE PROTECȚIE 

 

Articolul 46. Răspunderea juridică a inspectorului de protecție  

(1) Pentru neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, pentru încălcarea normelor de etică şi 

conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, pentru contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în 

timpul ori în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, cu excepția situației de risc profesional 

justificat, inspectorul de protecție poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 

după caz. 

(2) Răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează actele şi 

faptele săvîrşite de către inspectorul de protecție în exercitarea atribuţiilor sale, considerate a fi 

abateri disciplinare, precum şi sancţiunile care se aplică în mod corespunzător. 

  

Articolul 47. Conduita inspectorului de protecție 

În exercitarea atribuțiilor funcției inspectorul de protecție se conduce de Codul de conduită 

al funcționarului public, aprobat prin Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008. 

  

Articolul 48. Abaterile disciplinare  

(1) Constituie abateri disciplinare: 

a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la 

serviciu ori plecarea de la serviciu înainte de ora stabilită în program, admise în mod repetat; 

b) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal; 

c) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii 

informaţiilor de care inspectorul de protecție ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu şi dispoziţiile conducătorului 

superior; 

e) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

f) acţiunile care aduc atingere prestigiului Centrului; 

g) încălcarea normelor de conduită; 

h) exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor politice şi favorizarea unui partid 

politic sau unei organizaţii social-politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;  



i) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţiile sale de serviciu, conflictul de interese şi 

restricţiile stabilite prin lege;  

j) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante sau temporar vacante, a regulilor de evaluare a performanţelor profesionale ale inspectorului 

de protecție; 

k) alte fapte considerate drept abateri disciplinare în legislaţia cu privire la funcţia publică 

şi funcţionarii publici. 

(2) Constituie abateri disciplinare grave, următoarele acţiuni comise intenţionat sau din 

imprudenţă: 

a) divulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată utilizate în activitatea de 

serviciu, pierderea documentelor, a copiilor autentificate ce conţin asemenea informaţii; 

b) acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, al unui serviciu sau 

al altor beneficii. 

  

Articolul 49. Sancţiunile disciplinare 

Pentru comiterea abaterilor disciplinare, inspectorului de protecție i se pot aplica 

următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră;  

d) retrogradarea în funcţie cu o treaptă pe un termen de pînă la 6 luni;  

e) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie pe o perioadă de 2 ani; 

f) destituirea din funcţie. 

  

Articolul 50. Aplicarea sancţiunilor disciplinare 

(1) Sancţiunile disciplinare se aplică de către directorul Centrului: 

a) în termen de 6 luni de la data săvîrşirii abaterii, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

b) în termen de o lună de la data constatării abaterii disciplinare de către angajator, în urma 

efectuării unei anchete de serviciu, iar în cazul în care inspectorul de protecție se află în concediu 

anual de odihnă, în concediu de studii sau în concediu medical, acest termen se suspendă pînă la 

revenirea acestuia la serviciu. 

(2) Sancţiunea disciplinară, cu excepția  avertismentului, nu poate fi aplicată decît după o 

cercetare prealabilă a faptei imputate de către comisia de disciplină. Cercetarea prealabilă impune 

aplicarea sancţiunii disciplinare după investigarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea 

echitabilă a inspectorului de protecție. 

(3) Constituirea, componenţa şi atribuţiile comisiei de disciplină, precum şi procedura de 

efectuare a anchetei de serviciu şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabilesc printr-un 

regulament aprobat prin ordinul directorului Centrului. 

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea 

abaterii disciplinare, de circumstanţele în care aceasta a fost săvîrşită, de comportamentul 

inspectorului de protecție în timpul serviciului, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare al 

căror termen nu a expirat. 

(5) Termenul de acţiune a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an de la data aplicării. 

(6) Dacă, pe parcursul acestui an, inspectorul de protecție nu este supus unei noi sancţiuni, 

se consideră că acestuia nu i s-a aplicat sancţiune disciplinară.  

(7) Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi atacat în instanţa de contencios 

administrativ în modul stabilit de lege. 

  

Articolul 51. Răspunderea funcționarului public 
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Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele 

materiale pricinuite, contravențiile sau infracțiunile săvîrșite în timpul serviciului sau în legătură cu 

exercitarea atribuțiilor funcției, funcționarul public poartă răspundere disciplinară, civilă, 

administrativă, penală, după caz, aplicîndu-se prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

 

 

 

 

Capitolul VI 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

    

Articolul 52. Dispoziții finale și tranzitorii  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 01 martie 2019.     

(2) Directorul și directorul adjunct al Centrului aflat în funcție la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, își continuă mandatul pe perioada pentru care au fost numiți.    

(3) Personalul Centrului, aflat în funcție la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, se 

încadrează în funcțiile noi, cu acordul lui, la propunerea conducerii Centrului, fiindu-i păstrat cel 

puțin nivelul funcției deținute.      

(4) În termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi, Centrul:    

a) va prezenta Parlamentului actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei 

legi;    

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.    

(5) Guvernul va prezenta propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare, în scopul 

asigurării compatibilităţii cu prezenta lege.    

(5) Ministerul Finanţelor va prevedea şi aloca resursele necesare pentru implementarea 

prevederilor prezentei legi.      

(6) Guvernul va asigura Centrul cu infrastructura necesara (spațiu de serviciu) pentru buna 

funcționare a acestuia.  

(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 

2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140-142, art. 578). 

 

 

 

 

Preşedintele Parlamentului                                                         Andrian CANDU 
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