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SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la  

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” 

 

Nr. Participantul la 

avizare 

(expertizare)/consultar

e publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

1.  Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate 

Cibernetică 

1. La pct. 26, sbp. 2) cuvântul „controlează” 

urmează a fi exclus sau revizuit, întrucât nu este 

clar ce se are în vedere prin acesta. 

Tot aici, sbp.4) urmează a fi exclus, întrucât 

prevede o atribuţie improprie administratorului 

tehnic. 

La acelaşi punct, propunem următoarea redacţie a 

sbp. 5): „acordă suport posesorului la elaborarea 

Planului de continuitate al SIA „e-Integritate”.”. 

Sbp. 7) al aceluiaşi punct urmează a fi exclus, 

întrucât o considerăm neclară şi interpretabilă. 

Se acceptă 

1.Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Pct. 37 sbp. 2) va avea următorul cuprins: 

„2) asigură funcționarea SIA „e-Integritate”;”. 

Spb. 4) se exclude din proiect. 

Referitor la sbp. 5 nu se acceptă propunerea întrucât 

aceasta nu este argumentată. 

 

2.La pct. 55, textul „deţinător tehnic” urmează a fi 

substituit cu textul „administrator tehnic”. Tot aici, 

a doua frază din punct, urmează a fi revizuită, 

întrucât lucrările profilactice neplanificate urmează 

a fi efectuate la solicitarea posesorului şi nicidecum 

a utilizatorilor. A treia frază din punctul respectiv 

urmează a fi exclusă. 

Se acceptă 

2. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Pct. 67 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„67. Lucrările profilactice planificate în complexul 

de mijloace software și hardware se efectuează după 

notificarea, în scris sau prin e-mail, a registratorilor 

de către posesor, în baza planului coordonat cu 

administratorul tehnic cu cel puțin două zile 

lucrătoare înainte de începerea lucrărilor, cu 

indicarea termenului de finalizare a acestora, după 

caz, dacă aceasta este posibil.  Lucrările profilactice 

neplanificate se efectuează la solicitarea posesorului 

în situația nefuncționării sau funcționării 

necorespunzătoare a complexului de mijloace 

software și hardware. Dacă lucrările profilactice 

durează mai mult de 30 de zile, la expirarea a fiecărei 
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perioade de 30 de zile de efectuare a lucrărilor se 

notifică autoritatea.”. 

3. La pct. 63, la sbp. 2) cuvântul „aprobate” 

urmează a fi exclus, iar textul „deţinător tehnic” 

urmează a fi substituit cu textul „administrator 

tehnic”. Tot aici, la sbp. 3) textul „efectuat de 

administratorul tehnic al acestuia” se va exclude 

deoarece mecanismul de jurnalizare este parte 

componentă a SIA „e-Integritate”. 

Se acceptă 

3. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Pct. 75 sbp. 2) și 3) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„2) utilizarea obligatorie a produselor de program 

licențiate, orice solicitare de  instalare a unui produs 

de program trebuie coordonată cu administratorul 

tehnic; 

3) monitorizarea procesului de exploatare al SIA „e-

Integritate” prin intermediul mecanismului de 

jurnalizare.”. 

4. Pct. 64 propunem a fi exclus, întrucât conţine 

prevederi generale fără a specifica expres care 

subiect şi de care acţiuni este responsabil, acest fapt 

creând confuzii în repartizare atribuţiilor în acest 

sens, faţă de subiecţii SIA. 

Nu se acceptă 

4. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Prevederile de la pct. 76 din proiect sunt destinate 

tuturor subiecților care utilizează și exploatează SIA 

„e-Integritate”. 

5. La pct. 76, propunem excluderea sbp.2) întrucât 

Codul Civil al Republicii Moldova aprobat prin 

Legea nr. 1107/2002, nu prevede noţiunea de 

„circumstanţe de forţă majoră”. 

Se acceptă parțial 

5. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Pct. 88 sbp. 2) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„2) la apariția unui impediment în afara controlului 

persoanei în cauză;”. 

2.  Agenția de Guvernare 

Electronică 

6. Din textul Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „e-Integritate”, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.183/2019, cât și din 

prevederile proiectului de Regulament deducem că 

printre scopurile principale ale SIA „e-Integritate” 

sunt și formarea Registrului electronic al 

subiecților declarării averii și intereselor personale 

și a Registrului de stat al persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o funcție publică sau de 

demnitate publică. Totuși, în proiectul 

Regulamentului se conțin doar unele referințe vagi 

cu privire la gestionarea și asigurarea funcționării 

Se acceptă 

6. Proiectul Regulamentului a fost completat cu pct. 

14-17 cu următorul cuprins: 

„14. Registrul electronic al subiecților declarării 

averii și intereselor personale reprezintă un modul 

informatic, parte integrantă a SIA „e-Integritate”, ce 

conține cîmpurile informaționale conform tabelului, 

care se vor completa de către persoana responsabilă 

din cadrul organizației publice 

Tabelul  

Cîmpurile informaționale ale  

Registrului electronic al subiecților declarării 
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acestor registre. Prin urmare, considerăm oportună 

completarea proiectului cu descrieri ale registrelor 

respective și reglementări cu privire la modul de 

funcționare a acestora (ce informație trebuie să 

conțină acestea? ce informație trebuie inclusă în 

aceste registre? cine trebuie să furnizeze informația 

respectivă?, etc.). 

averii și intereselor personale  

Nr

. 

Evenimentul Cîmpuri informaționale  

1. Angajare/validar

e 

mandat/numire 

în funcție 

IDNP al subiectului 

declarării 

Data, anul nașterii și sexul 

Data 

angajării/numirii/alegerii 

în funcție 

Organizația (IDNO, 

denumire) 

Subdiviziunea și funcția 

Actul ce atestă 

angajarea/numirea/alegere

a în funcție (nr.) 

Date de contact 

Starea civilă 

Soț/Soție sau 

Concubin/Concubină 

Copii minori 

Persoane aflate la 

întreținere 

2. Încetare 

mandat/raporturi 

de muncă ori de 

serviciu 

IDNP-ul subiectului 

declarării 

Data eliberării din funcție 

Funcția 

Organizația 

Actul ce atestă 

demisia/transferul/eliberar

ea din funcție (nr.) 

 

15. Registrul de stat al persoanelor care au interdicție 

de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică 

este  modulul informatic, parte integrantă a SIA „e-

Integritate”, care asigură interacțiunea Autorității cu 

cetățeni, autorități publice, instanțe judecătorești și 
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altele în vederea asigurării accesului public la 

informația despre persoanele care au interdicție de a 

ocupa funcții publice sau funcții de demnitate 

publică. 

16. Registrul de stat al persoanelor care au interdicție 

de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică 

se completează și se actualizează de către inspectorul 

de integritate din cadrul Autorității. 

17. Registrul de stat al persoanelor care au interdicție 

de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică 

este accesibil pe pagina web oficială a Autorității și 

permite căutarea în baza unor criterii de filtrare 

prestabilite conținînd următoarele cîmpuri 

informaționale disponibile public:  

a) numele și prenumele persoanei care are 

interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de 

demnitate publică 

b) instituția unde a activat ultima dată persoana 

care are interdicție de a ocupa o funcţie publică sau 

de demnitate publică; 

c) funcția persoanei care are interdicție de a ocupa 

o funcţie publică sau de demnitate publică; 

d) data la care actul de constatare a rămas 

definitiv; 

e) data la care expiră interdicția de a exercita o 

funcție publică sau de demnitate publică.”. 

 

7. Pct.4 subpct.3) din proiectul Regulamentului 

stabilește că una din funcțiile principale ale SIA „e-

Integritate” o constituie „verificarea automatizată a 

declarațiilor în vederea depistării diferenței dintre 

datele indicate în declarații și datele din registrele 

de stat și alte sisteme informaționale;”. Referințe cu 

privire la „verificarea automatizată” regăsim și în 

alte norme din proiect [pct.4 subpct.6) și pct.9 

subpct.2)], totuși, din prevederile acestuia nu 

rezultă o descriere a modului în care SIA „e-

Se acceptă 

7.  Proiectul Regulamentului a fost completat cu pct. 

18-19 cu următorul cuprins: 

„18. Pentru verificarea automatizată a declarațiilor 

SIA „e-Integritate”, dispune de un mecanism de 

analiză automatizată a declarațiilor de avere și 

interese personale, care presupune contrapunerea 

datelor din declarații cu datele din următoarele 

registre informaționale de stat și/sau sisteme 

informaționale: 
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Integritate” asigură verificarea automatizată a 

declarațiilor de avere și interese personale, precum 

și ce criterii de verificare sunt aplicate. 

În vederea înlăturării lacunei respective considerăm 

oportună completarea proiectului de Regulament cu 

noi prevederi prin care să fie reglementat modul de 

realizare a verificării automatizate cu includerea 

listei criteriilor de verificare aplicabile. Pentru 

eventuala prevenire a unei rigidități excesive a 

Regulamentului, propunem ca în textul acestuia să 

nu fie incluse criteriile de verificare, dar să fie 

stabilit modul de aprobare a acestora (cine și cum 

le aprobă). 

a) sistemul informațional automatizat „Registrul de 

stat al transporturilor – furnizează în baza cheii unice 

IDNP, informații cu privire la mijloacele de transport 

ale subiectului declarării; 

b) sistemul informațional automatizat „Registrul de 

stat al unităților de drept” - furnizează în baza cheii 

unice IDNP, informații cu privire la entitățile juridice 

unde subiectul declarării este administrator sau 

fondator; 

c) sistemul informațional automatizat „Registrul de 

stat al populației” – furnizează în baza cheii unice 

IDNP, informații cu privire la datele cu caracter 

personal ale subiectului declarării; 

d) sistemul informațional automatizat „Registrul 

Bunurilor Imobile” - furnizează în baza cheii unice 

IDNP, informații cu privire la bunurile imobile ale 

subiectului declarării; 

e) sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat 

- furnizează în baza cheii unice IDNP, informații cu 

privire la veniturile subiectului declarării. 

19. La funcționalitatea de verificare automatizată, 

SIA „e-Integritate” utilizează o listă de filtre stabilite 

prin actele normative ale Autorității, care sunt 

aplicate la contrapunerea de date din registrele de stat 

cu datele din declarațiile de avere și interese 

personale, astfel identificînd lista declarațiilor cu 

grad de risc ce urmează a fi repartizate aleatoriu spre 

control.”. 

 

8. Rațiuni similare celor expuse supra urmează a fi 

aplicate și în privința modului în care SIA „e-

Integritate” asigură repartizarea aleatorie și, 

ulterior, derularea dosarelor de control în cadrul 

sistemului. Din conținutul proiectului de 

Regulament nu putem deduce modalitatea și 

regulile după care urmează să se realizeze 

repartizarea aleatorie. Totodată, proiectul nu 

Se acceptă 

8. Proiectul Regulamentului a fost completat cu pct. 

20-24 cu următorul cuprins: 

„20. SIA „e-Integritate” oferă funcționalitatea de 

repartizare automatizată a declarațiilor spre control 

către utilizatorii cu rol de inspector de integritate, ca 

urmare a sesizărilor depuse de persoane fizice sau 

juridice interesate și sesizărilor din oficiu ca rezultat 
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conține careva referințe la necesitatea aprobării 

unor alte acte prin care să fie stabilit modul de 

repartizare aleatorie și derularea dosarelor de 

control. 

al verificărilor automatizate efectuate de sistem. 

21. SIA „e-Integritate” distribuie declarațiile spre 

control, aleatoriu, în mod egal, în dependență de 

numărul de cazuri aflate în gestiune la fiecare 

inspector de integritate.  

22. În cazul suspendării raporturilor de serviciu ale 

inspectorilor de integritate, administratorul de sistem 

va exclude inspectorii aflați în asemenea 

circumstanțe de la repartizarea aleatorie, în baza 

dovezii oferite de serviciul resurse umane al 

Autorității.  

23. La repartizarea aleatorie a cazului de control de 

către Sistemul „e-Integritate”, inspectorul de 

integritate are posibilitatea să accepte sau să se abțină 

de la examinarea acestui caz, în cazul aflării acestuia 

în conflict de interese și/sau în alte situații prevăzute 

de lege, cu expunerea în Sistem a motivului abținerii.   

24.În cazul acceptării procedurii de abținere de către 

președintele/vicepreședintele Autorității, se 

declanșează repartizarea aleatorie repetată cu 

excluderea inspectorului, care a declarat abținerea, 

din lista inspectorilor susceptibili repartizării.”. 

9. Cu privire la modulul interfața programatică 

(API), menționăm că, în pofida faptului că în SIA 

„e-Integritate” acesta există ca modulul de 

furnizare a datelor publice din declarațiile de avere 

și interese personale, societății civile sau altor 

persoane/organizații interesate, totuși în proiectul 

Regulamentului se conțin doar câteva referințe 

tangențiale cu privire la această componentă. În 

conținutul actual al proiectului nu este inclusă o 

procedură cum respectivul modul poate fi utilizat 

de către cei interesați. 

Nu se acceptă 

9. La pct. 11 din Regulament este prevăzut că 

informația publică din declarații poate fi accesată 

prin portalul public sau interfața programatică (API), 

precum și este stipulat pe deplin spectrul de date 

afișat.  

10. Cu referire la utilizarea textului „Registrul 

declarațiilor de avere și interese personale” în 

textul din anexa la proiectul Regulamentului, 

menționăm că acesta urmează a fi modificat. Atât 

Se acceptă 

10. Textul din anexa la Regulament a fost ajustat 

propunerii înaintate. 
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textul Legii nr.133/2016 privind declararea averii și 

a intereselor personale, cât și proiectul supus 

avizării nu conțin careva prevederi din care să 

rezulte instituirea unui Registru al declarațiilor de 

avere și interese personale. În situația în care se 

instituie un Registru al declarațiilor de avere și 

interese personale ca și parte componentă a SIA „e-

Integritate”, urmează ca proiectul de Regulament să 

fie completat cu prevederi referitoare la registrul 

respectiv. 

3.  Autoritatea Națională de 

Integritate 

11. Dispozitivul proiectului hotărârii de guvern de 

completat cu pct. 5 cu următorul conținut: 

„Hotărârea Guvernului nr.183/2019 cu privire la 

aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „e-Integritate” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 

111-118, art. 220) se modifică după cum urmează: 

Se acceptă 

11. Modificările propuse au fost include în proiectul 

hotărîrii de guvern. 

 

12. La punctul 11 din Concept, subpunctul 2) de 

exclus. Declarațiile depuse, în condițiile legii, pe 

suport de hârtie, nu sunt transmise către ANI și nu 

sunt publice; 

Nu se acceptă 

11. Prevederea de la pct. 11 sbp. 2) din Conceptul 

SIA „e-Integritate” se referă la digitalizarea 

declarațiilor de avere și interese personale depuse 

anterior intrării în vigoare a prevederilor de la art. 24 

din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea 

averilor și a intereselor personale. În acest sens, art. 

24 alin. (3) și  (4) din aceeași lege, specifică 

următoarele „(3) Pînă la 1 ianuarie 2018, declarațiile 

de avere și interese personale pe suport de hîrtie se 

depun în termenele stabilite la art. 6, la persoanele 

responsabile de colectarea lor, desemnate de 

conducătorii organizațiilor publice. Subiectul 

declarării care își depune declarația în scris, pe suport 

de hîrtie, va avea dreptul să o rectifice și să substituie 

declarația depusă pînă la expirarea termenelor 

prevăzute la art. 6.” 

„(4) Declarațiile de avere și interese personale depuse 

în condițiile alin. (3) se publică pe pagina web 

oficială a Autorității Naționale de Integritate în 
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termen de 30 de zile de la depunere, asigurînd 

accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor 

prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3).”. 

13.La punctul 11 din Concept, subpunctul 8), 

cuvintele „cu privire la” de substituit cu cuvântul 

„din”; 

Nu se acceptă 
13. Propunerea poartă un caracter tehnic și nu 

conceptual. 

14. La punctul 11 din Concept, subpunctul 10), 

textul „regimului juridic al conflictelor de interese, 

al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor” de 

substituit cu textul „regimului juridic al averii, al 

conflictelor de interese și al incompatibilităților”. 

Încălcarea regimului juridic al interdicțiilor și al 

limitărilor nu are ca efect aplicarea interdicției; 

Nu se acceptă 
14. Prevederea de la pct. 11 sbp. 10) utilizează este în 

corespundere cu terminologia utilizată și de Legea nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate și Legea nr. 133/2016 cu privire la 

declararea averilor și a intereselor personale. 

15. La punctul 13 din Concept, punctul 2 din tabel 

de exclus, din considerentele expuse supra; 
Nu se acceptă 

15. Vezi argumentele de la pct. 14 din tabel. 

16.La punctul 14 subpunctul 3) din Concept, de 

exclus litera d), din aceleași considerente; 

Nu se acceptă 

15. Vezi argumentele de la pct. 14 din tabel. 

 17. Punctul 25 din Concept va avea următorul 

conţinut: „Registratori ai SIA „e-Integritate” sunt 

persoanele autorizate din cadrul Autorității şi din 

cadrul organizațiilor publice în care activează 

subiecții declarării (operatori resurse umane), 

precum și subiecții declarării.”. Modificarea este 

necesară pentru a face specificarea cuvenită legat 

de esența noțiunii de „persoane autorizate”; 

Nu se acceptă 

17. Propunerea poartă un caracter tehnic și nu 

conceptual. 

18. La punctul 26 din Concept, subpunctul 6) de 

exclus, din considerentele deja expuse, ce țin de 

declarațiile pe suport de hârtie; 

Nu se acceptă 

18. Vezi argumentele de la pct. 12 din tabel. 

19. La punctul 31 din Concept: 

la subpunctul 1) după cuvintele „numărul 

declarației” de completat cu textul „și IDNP-ul 

persoanei fizice”; 

la subpunctul 3) textul “denumirea organizației 

publice și IDNO-ul organizației publice” de 

substituit cu textul „denumirea şi IDNO-ul 

organizației publice, numele / prenumele şi IDNP-

Se acceptă 

19. Punctul 31 din Concept se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„31.Identificatori ai obiectelor informaționale sînt:  

1)pentru „declarația de avere și interese personale” 

– cheia „numărul declarației” și „IDNP-ul 

persoanei fizice”;  

2)pentru  „dosarul de control” – cheia  „numărul 
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ul persoanei fizice ”; 

la subpunctul 4) textul „numele persoanei care are 

interdicție” de substituit cu textul “numele / 

prenumele şi IDNP-ul persoanei fizice care are 

interdicție” 

dosarului de control”;  

3)pentru „subiecții declarării averii și intereselor 

personale” – cheia combinată „denumirea 

organizației publice și IDNO-ul organizației 

publice”, „ numele/prenumele şi IDNP-ul persoanei 

fizice ”; 

4)pentru „persoana care are interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de demnitate publică” – cheia 

„numele/prenumele  şi IDNP-ul persoanei fizice care 

are interdicție”.” 

20. La punctul 42 din Concept, de exclus 

subpunctul 4). Asemenea criteriu nu există; 
Se acceptă 

20. Sbp. 4) din pct.42 a fost exclus. 

21. La punctul 43 din Concept, de exclus 

subpunctul 6). Asemenea criteriu nu există. 
Se acceptă 

21. Sbp. 6) din pct.43 a fost exclus. 

22. La punctul 2 din proiectul Regulamentului, 

noţiunea de „registrator” va avea următorul 

conţinut: “registratori – persoane autorizate din 

cadrul Autorității şi din cadrul organizațiilor 

publice în care activează subiecții declarării 

(operatori resurse umane), precum și subiecții 

declarării”. Modificarea este necesară pentru a face 

specificarea cuvenită legat de esenţa noţiunii de 

„persoane autorizate”. 

Nu se acceptă 

22. Vezi argumentele de la pct. 16 din tabel. 

 23. La punctul 3 subpunctul 3) din proiectul 

Regulamentului, de exclus litera d). Declarațiile 

depuse, în condițiile legii, pe suport de hârtie, nu 

sunt transmise către ANI și nu sunt publice. 

Nu se acceptă 

23. Vezi argumentele de la pct. 12 din tabel. 

24. La punctul 4 din proiectul Regulamentului: 

de exclus subpunctul 2), din considerentele expuse 

supra; 

la subpunctul 8), cuvintele „cu privire la” de 

substituit cu cuvântul „din”; la subpunctul 10), 

textul „regimului juridic al conflictelor de interese, 

al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor” de 

substituit cu textul „regimului juridic al averii, al 

conflictelor de interese și al incompatibilităților”. 

Se acceptă parțial 

24. Sbp. 8) din pct. 4) va avea următorul cuprins: 

„8)extragerea automatizată, prin intermediul 

platformei de interoperabilitate, a informației din 

declarații;”. 

A se vederea argumentele de la pct. 14 din tabel. 
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Încălcarea regimului juridic al interdicțiilor și al 

limitărilor nu are ca efect aplicarea interdicției. 

25. La punctul 10 din proiectul Regulamentului: 

la subpunctul 1) după cuvintele “numărul 

declarației” de completat cu textul “şi IDNP-ul 

persoanei fizice”; 

la subpunctul 3) textul “denumirea organizației 

publice și IDNO-ul organizației publice” de 

substituit cu textul „denumirea şi IDNO-ul 

organizației publice, numele / prenumele şi IDNP-

ul persoanei fizice ”; 

la subpunctul 4) textul “numele persoanei care are 

interdicție” de substituit cu textul “numele / 

prenumele şi IDNP-ul persoanei fizice care are 

interdicție”. 

Se acceptă 

25 Pct. 10 va avea următorul cuprins: 

„10.Identificatori ai obiectelor informaționale sînt:  

1)pentru „declarația de avere și interese personale” – 

cheia „numărul declarației” și „IDNP-ul persoanei 

fizice”;  

2)pentru  „dosarul de control” – cheia  „numărul 

dosarului de control”;  

3)pentru „subiecții declarării averii și intereselor 

personale” – cheia combinată „denumirea 

organizației publice și IDNO-ul organizației 

publice”, „numele/prenumele şi IDNP-ul persoanei 

fizice ”;; 

4)pentru „persoana care are interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de demnitate publică” – cheia 

„numele/prenumele  şi IDNP-ul persoanei fizice care 

are interdicție”.”. 

26. La punctul 11 din proiectul Regulamentului, de 

exclus subpunctul 4). Asemenea criteriu nu există. 
Se acceptă 

26. Sbp. 4) din pct. 11 a fost exclus. 

27. La punctul 12 din proiectul Regulamentului, de 

exclus subpunctul 6). Asemenea criteriu nu există. 

La punctul 12 din proiectul Regulamentului, de 

completat punctul cu un alineat nou, cu următorul 

conţinut: “Lista subiecţilor este exhaustivă, crearea 

unor roluri suplimentare, altele decât cele 

specificate, este interzisă.”. Completarea este 

necesară în scopul definirii unui cadru normativ 

suficient asigurării protecţiei informaţiilor din 

interiorul sistemului, cu eliminarea posibilităţii 

discreţionare a posesorului de a crea noi roluri. 

Se acceptă parțial 

27. Sbp. 6) din pct. 12 a fost exclus. 

Propunerea de a completa  pct. 12 cu un nou sbp. nu 

este suficient de clar argumentată. 

28. La punctul 22 din proiectul Regulamentului: 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: „2) 

atribuirea, în condiţiile Regulamentului, a rolurilor 

de utilizator”. Modificarea este necesară în vederea 

Se acceptă parțial 

28. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Sbp. 2) din pct. 33 va avea următorul cuprins: 

„2)atribuirea unui rol utilizatorului și/sau unui grup 
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unei expuneri mai clare, esenţa fiind aceeaşi;  

se completează cu subpunctele 8) şi 9) cu următorul 

cuprins: “8) întocmește lista nominală a angajaților 

cu drepturi în sistem și datele de contact, de fiecare 

dată când datele se modifică; 9) alte atribuții 

necesare asigurării bunei funcționări a SIA „e-

Integritate””. 

de utilizatori;”.  

În ceea ce privește completarea cu prevederea 

conform căreia atribuirea unui rol de utilizator în 

condițiile Regulamentului este inutilă întrucât toate 

acțiunile în vederea implementării conceptului SIA 

„e-Integritate” au loc în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

Punctul 33 a fost completat cu sbp. 8) și 9) cu 

următorul cuprins: 

„8) întocmește lista nominală a angajaților cu 

drepturi în sistem și datele de contact, de fiecare dată 

cînd datele se modifică;  

9) alte atribuții necesare asigurării bunei funcționări a 

SIA „e-Integritate”.”. 

29. La punctul 26 din proiectul Regulamentului, 

subpunctele 4), 6) şi 7) de exclus. Atribuțiile țin de 

administratorul de sistem, fiind deja conținute în 

punctul 22. 

Se acceptă parțial 

29. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Sbp. 4), 6) au fost excluse din pct. 37.  

30. Punctul 29 din proiectul Regulamentului va 

avea următorul cuprins: „Registratori ai SIA „e-

Integritate” sânt persoanele autorizate din cadrul 

Autorității și din cadrul organizațiilor publice în 

care activează subiecții declarării (operatori resurse 

umane), precum și subiecții declarării.”. 

Modificarea este necesară pentru a face 

specificarea cuvenită legat de esența noțiunii de 

„persoane autorizate”. 

Nu se acceptă 

30. Vezi argumentele de la pct. 17 din tabel. 

31. Punctul 36 din proiectul Regulamentului va 

avea următorul cuprins: „36. Utilizatorii SIA „e-

Integritate” sunt de două categorii, interni și 

externi. Utilizatorii interni sunt: 1) subiectul 

declarării– persoana utilizator de bază al SIA „e-

Integritate”, care are sarcina de a depune electronic 

declarația; 2) președintele/vicepreședintele 

Autorității – conducătorul Autorității, care are nivel 

de acces superior, cu funcționalitatea de vizualizare 

Nu se acceptă 

31. Unele puncte din proiect au fost renumerotate. 

Pct. 47 din proiectul Regulamentului stabilește care 

sunt categoriile de utilizatori ai SIA „e-Integritate”.  

Iar potrivit pct. 57 din proiectul Regulamentului, 

utilizatori externi ai SIA „e-Integritate” sunt 

furnizorii și utilizatorii anonimi 

Astfel, modificare pct. 47 din proiectul 

Regulamentului în sensul delimitării categoriilor de 
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a declarațiilor repartizate aleatoriu pentru control 

inspectorilor de integritate, a sesizărilor, a dosarelor 

de control și a rapoartelor, și dispune de rolul de 

luare a deciziei prin aprobarea/respingerea în cadrul 

verigilor fluxurilor de lucru destinate rectificării și 

anulării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice 

și de demnitate publică; 3) 

membrul Consiliului de Integritate – persoană care 

face parte din Consiliul de Integritate, cu sarcina de 

a efectua controlul privind depunerea în termen a 

declarațiilor de avere și interese personale de către 

președintele și vicepreședintele Autorității și de 

către inspectorii de integritate, de a efectua 

controlul averilor președintelui și vicepreședintelui 

Autorității și ale inspectorilor de integritate, de a 

examina și de a soluționa conflictele de interese ale 

președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale 

inspectorilor de integritate, sesizările ce țin de 

încălcarea de către aceștia a regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor, având drepturi de 

vizualizare a declarațiilor președintelui, 

vicepreședintelui și ale inspectorilor de integritate 

ai Autorității; 4) inspectorul de integritate – angajat 

al Autorității a cărui sarcină este efectuarea 

controlului averilor și al respectării regimului 

juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în 

baza dosarului electronic, având drepturi depline de 

vizualizare a declarațiilor în forma lor originală, 

inclusiv a datelor cu caracter personal ale 

subiecților declarării, precum și perfectarea 

formularelor electronice, de rectificare/anulare a 

înregistrărilor interdicțiilor de ocupare a funcțiilor 

publice și de demnitate publică. 

Utilizatorii externi sunt utilizatorii anonimi – 

persoane neautentificate în sistem care pot accesa 

utilizatori nu este justificată, întrucât prevederile se 

dublează cu cele de la pct. 53 și 57 din proiect. 
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liber datele cu caracter public din declarații și din 

Registrul de stat al persoanelor care au interdicție 

de a ocupa o funcție publică sau de demnitate 

publică.”. 

Redacția propusă are scopul de a delimita 

categoriile utilizatorilor, totodată fiind eliminată 

categoria operator redactare, din considerentele 

deja expuse. 

32. Punctul 42 din proiectul Regulamentului va 

avea următorul cuprins: „42. Subiecții interni ai 

SIA „e-Integritate” sunt posesorul, administratorul 

sistemului și administratorul tehnic, ale căror 

drepturi de acces sunt definite în acte normative.” 

Redacția propusă este necesară întru armonizarea 

prevederii cu conținutul punctului 14 și punctului 

36 din Regulament, în scopul delimitării clare cine 

sunt subiecții sistemului și cine sunt utilizatorii 

acestuia, or că, în fapt, categoriile expuse nu sunt 

utilizatori interni. 

Se acceptă 

32. Unele puncte din proiect a fost renumerotate: 

„53.Utilizatori interni ai SIA „e-Integritate” sunt 

posesorul, administratorul sistemului și 

administratorul tehnic, ale căror drepturi de acces 

sunt definite în acte normative.”. 

33. La punctul 45 din proiectul Regulamentului, de 

exclus cuvântul „intern”. Regulamentul nu 

delimitează registratorii în interni și externi iar 

potrivit redacției propuse la punctul 2, registratorii 

sunt persoane autorizate din cadrul Autorității și 

din cadrul organizațiilor publice în care activează 

subiecții declarării (operatori resurse umane), 

precum și subiecții declarării. 

Se acceptă 

33. Unele puncte din proiect a fost renumerotate: 

„56.Registratorul are acces tehnic la datele din SIA 

„e-Integritate”, ceea ce implică introducerea, 

modificarea și radierea informației înregistrate. Un 

inspector de integritate nu poate modifica 

informațiile documentate în SIA „e-Integritate” în 

cadrul dosarului de control aflat în gestiunea altui 

inspector de integritate.”. 

34. La punctul 47 din proiectul Regulamentului, de 

exclus cuvintele „și radia”. Furnizorii nu pot radia 

datele din registru. 

Se acceptă 

34. Unele puncte din proiect a fost renumerotate: 

„58.Furnizorii datelor din cadrul organizațiilor 

publice în care activează subiecții declarării pot 

modifica datele introduse de aceștia în Registrul 

electronic al subiecților declarării. Furnizorii au 

acces de vizualizare a informației din SIA „e-

Integritate” potrivit drepturilor acordate de 
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posesor.”. 

35. La punctul 50 din proiectul Regulamentului: 

subpunctul 3) de exclus iar subpunctul 4) devine 

subpunctul 3). Accesul la sistem poate avea loc în 

condițiile legii, exceptând modalitatea prin 

intermediul poștei electronice; 

de completat cu un alineat nou cu următorul 

conținut: „Exportul de date din Sistemul 

informațional automatizat „e-Integritate” are loc în 

condițiile legislației, cu autorizarea Centrului 

Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal și doar în cazul în care beneficiarul 

asigură un nivel adecvat de protecție a drepturilor 

subiecților datelor cu caracter personal și a datelor 

destinate transmiterii.”. 

Se acceptă 

35. Unele puncte din proiect a fost renumerotate: 

„61.Accesul la datele din  SIA „e-Integritate” se  

realizează prin: 

1)acordarea accesului public la informația cu 

caracter public, plasată pe portalul public al SIA „e-

Integritate”;  

2)eliberarea unor documente pe suport de hîrtie și în 

format electronic generate din SIA „e-Integritate”, în 

modul stabilit de prezentul Regulament și alte acte 

normative; 

3)acordarea accesului utilizatorilor interni, precum 

și furnizorilor datelor din cadrul organizațiilor 

publice la cerere. 

Proiectul Regulamentului a fost completat cu un nou 

punct: 

„62.Exportul de date are loc în condițiile legislației, 

cu autorizarea Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal și doar în cazul în care 

beneficiarul asigură un nivel adecvat de protecție a 

drepturilor subiecților datelor cu caracter personal 

și a datelor destinate transmiterii.”. 

36. La punctul 57 din proiectul Regulamentului, 

subpunctul 6) va avea următorul cuprins: „6) 

Sistemul Informațional Integrat al Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră;”. Modificarea are 

menirea de a ajusta prevederea la situația faptică. 

Se acceptă 

36. Unele puncte din proiect a fost renumerotate: 

Sbp. 6) din pct. 69) va avea următorul cuprins: 

„6)Sistemul informațional integrat al Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră;”. 

4.  Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

37. Baza legală privind elaborarea Regulamentului 

privind modalitatea de ținere a registrelor de stat o 

constituie Legea nr.71/2007 cu privire la registre. 

Menționăm faptul, că denumirea Regulamentului, 

precum și parțial conţinutul acestuia, nu corespund 

cerinţelor Legii nr.71/2007, deoarece conform 

art.16 al.3 al legii în cauză, Regulamentul 

reglementează modalitatea de ținere a registrului, 

Precizare 

37.  Prevederile prezentului proiect de Regulament 

sunt în conformitate cu rigorile Legii nr. 71/2007 cu 

privire la registre. Unele prevederi din prezentul 

proiect se regăsesc și în conceptul tehnic aprobat prin 

HG 183/2019, însă excluderea acestora din prezentul 

proiect ar presupune lipsa aplicării în mod funcțional 

și coerent a prevederilor inserate în Regulament. 
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dar nu a Sistemului informațional automatizat. 

Regulamentul cu privire la ținerea unui registru de 

stat este un act normativ care trebuie să rezulte din 

conținutul Conceptului tehnic, și să includă 

dispozițiile care reglementează activitatea 

participanților la o anumită etapă de formare a 

resursei informaționale, dar nu trebuie să dubleze 

prevederile acestuia. Respectiv, din conținutul 

proiectului Regulamentului urmează a fi excluse 

prevederile care dublează, sau care ar trebui să se 

regăsească în Conceptul tehnic al SI (Capitolul II. 

Structura și funcțiile SIA „E-Integritate”, Capitolul 

III „Spațiul informațional, obiectele informaționale 

ale SIA „E-Integritate”, Capitolul VI 

„Interoperabilitatea cu alte Sisteme 

Informaționale”). 

Menționăm că, Regulamentul a fost completat cu un 

șir de reglementări ce se referă la modul de 

funcționare a registrelor pe care SIA „e-Integritate” 

le include. A se vedea argumentele de la pct. 6-8 din 

tabel. 

38. Proiectul Regulamentului urmează a fi 

completat cu reglementări de bază (ce constituie 

esența Regulamentului în cauză), și să descrie 

inclusiv: drepturile și obligațiile posesorului/ 

deținătorului/ registratorilor/ furnizorilor, procedura 

înregistrării datelor în registru, ordinea evidenței 

datelor în registru, procedura de actualizare a 

datelor registrului, modificarea și/sau completarea 

datelor obiectelor informaționale și procedura 

radierii datelor registrului. 

Sarcina de bază a Regulamentului este 

determinarea modalității evidenței fiecărui obiect 

informațional al registrului. 

Precizare 

38. Regulamentul conține un șir de reglementări care 

descriu în detaliu rolul fiecărui subiect implicat, 

inclusiv drepturile și obligațiile fiecăruia, atribuțiile, 

etc. A se vedea capitolul IV și V din proiectul 

Regulamentului. 

 

5.  Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

39. Din start, CNPDCP apreciază pozitiv faptul că, 

a fost inițiat un astfel de proiect care are obiectiv 

principal simplificarea procedurilor de arhivare, 

verificare şi analiză automată a declarațiilor de 

avere şi interese personale şi facilitează accesul 

electronic al cetățenilor şi instituțiilor interesate la 

informațiile de interes public. 

Totodată, urmează a menţiona că potrivit pct. 9 

Se acceptă 

39. Regulamentul a fost completat cu un șir de 

prevederi ce reglementează modul de funcționare a 

Registrului persoanelor care au interdicția de a 

exercita o funcție publică sau de demnitate publică. 

În acest sens, a se vedea pct. 14-15 din proiectul 

Regulamentului. 
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subpct. 4) al Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcționarea Sistemului 

informațional automatizat „e-Integritate”, obiectul 

informațional al SIA „e-Integritate” sunt şi datele 

din Registru de stat al persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o funcție publică sau de 

demnitate publică. 

Mai mult, potrivit pct. 36 subpct. 2) din 

Regulamentul prenotat, utilizatorii anonimi 

constituie orice persoană neautentificată în sistem 

care poate accesa liber datele cu caracter public din 

declarații şi din Registrul de stat al persoanelor care 

au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de 

demnitate publică.  

Pornind de la cele menționate supra, remarcăm, că 

în conținutul proiectului Regulamentului prenotat, 

autorul nu a stabilit expres ce categorii de date cu 

caracter personal din Registrul de stat al 

persoanelor care au interdicții de a ocupa o funcție 

publică sau de demnitate publică vor fi făcute 

publice. 

Astfel, CNPDCP nu poate deduce temeiul legal al 

publicării şi plasării spre acces nerestricționat şi 

disponibile consumului pe scară nedeterminată a 

datelor cu caracter personal ale persoanelor care au 

o interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau de 

demnitate publică, fapt ce ridică multiple întrebări 

cu privire la respectarea drepturilor la viaţă privată 

şi la protecţia datelor cu caracter personal. 

În cazul în care se intenţionează oferirea accesului 

public la anumite categorii de date cu caracter 

personal, date din acest sistem, recomandăm 

specificarea acestora. 

40. Totodată, urmează a menționa că, analizând 

textul proiectului Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Sistemului 

informaţional automatizat „e-Integritate” nu a fost 

Precizare 

40. Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu 

privire la declararea averilor și intereselor personale, 

Autoritatea Națională de Integritate publică 
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identificat termenul de stocare a datelor cu caracter 

personal în contextul în care: 

- potrivit art. 4 alin. (l) lit. e) din Legea privind 

protecţia datelor cu caracter personal, datele cu 

caracter personal trebuie să fie stocată într-o formă 

care să permită identificarea subiecţilor datelor cu 

caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi 

durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt 

colectate şi ulterior; 

-potrivit art. 11 alin. (3) al aceluiași act legislativ, la 

încheierea operațiunilor de prelucrarea a datelor cu 

caracter personal, dacă subiectul acestor date nu şi-

a dat consimțământul pentru o altă destinaţie sau 

pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi: 

distruse; transferate unui alt operator, cu condiţia ca 

operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările 

ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut 

prelucrarea iniţială; transformate în date anonime şi 

stocate exclusiv scopurilor statistice, de cercetare 

istorică sau ştiinţifică. 

Mai mult, în notificarea Registrului sistemului 

informaţional automatizat „e-Integritate”, 

Autoritatea Naţională de Integritate a indicat că 

declaraţiile de avere şi interese personale în formă 

electronică se păstrează publicate pe portalul public 

declaraţii.ani.md pe o perioadă de 5 ani, iar după 

expirarea acestei perioade, declaraţiile de avere şi 

interese personale se retrag din uz public de către 

administratorul de sistem, fiind disponibile pentru 

uz intern încă 5 ani, cu autorizarea Preşedintelui 

sau Vicepreşedintelui ANI. 

În acest context, reliefam necesitatea consemnării 

în proiectul prescris a prevederilor privind 

termenului concret de păstrare a datelor cu caracter 

personal stabiliți în notificare, precum şi 

modalitatea de ștergerea acestora din Sistemul 

menționat. 

declarațiile primite pe pagina sa web oficială în 

termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de 

depunere a declarațiilor, asigurînd accesul permanent 

la acestea în decurs de 15 ani de la data depunerii. 

Includerea în Regulament a termenului de deținere a 

declarațiilor pe pagina web a ANI nu se justifică, 

întrucât acest termen este prevăzut de Legea nr. 

133/2016. 
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Având în vedere cele expuse, urmare a 

completărilor ce urmează a fi efectuate la proiect, 

solicităm transmiterea pentru avizare repetată a 

proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

şi funcționarea Sistemului Informațional 

automatizat ,,e-Integritate”. 

6.  Serviciul de Informații și 

Securitate  

41. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

Obiecțiile și propunerile  

prezentate în conformitate cu prevederile pct. 201 

din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea nr. 610/2018 
 

7.  Autoritatea Națională de 

Integritate 

42. În contextul completării propuse la punctul 12 

din proiectul Regulamentului, neacceptate, se 

propune completarea listei utilizatorilor SIA „e-

Integritate” cu următorii: 

„operator serviciul juridic – persoană responsabilă 

din cadrul serviciului juridic al Autorității, care 

preia dosarul de control de la inspectorul de 

integritate, în cazul contestării actului de constatare 

emis, pentru atașarea hotărârilor / deciziilor 

instanței de judecată; 

operator secretariat - persoană responsabilă din 

cadrul Autorității, care are drept sarcină 

înregistrarea sesizărilor în sistem, în vederea 

repartizării aleatorii a acestora către inspectorii de 

integritate”. 

Argumentarea propunerii rezidă în faptul că rolurile 

respective sunt prezente în sistem, necesitând a fi 

reflectate și în actele normative, fapt atestat și 

abordat în cadrul controlului efectuat de Curtea de 

Conturi ce a culminat cu Hotărârea nr. 70 din 28 

noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului 

performanței privind funcționalitatea și eficacitatea 

Sistemului Informațional Automatizat „e-

Se acceptă 

42. Punctul 26 din Conceptul tehnic a fost completat 

cu subpunctele 7) și 8) cu următorul cuprins: 

„7) operator serviciul juridic – persoană 

responsabilă din cadrul serviciului juridic al 

Autorității, care preia dosarul de control de la 

inspectorul de integritate, în cazul contestării actului 

de constatare emis, pentru atașarea hotărîrilor / 

deciziilor instanței de judecată; 

8) operator secretariat – persoană responsabilă din 

cadrul Autorității, care are drept sarcină 

înregistrarea sesizărilor în sistem, în vederea 

repartizării aleatorii a acestora către inspectorii de 

integritate.”.  

În proiectul Regulamentului punctul 47 a fost 

completat cu subpunctele 7) și 8) cu următorul 

cuprins: 

„7) operator serviciul juridic – persoană 

responsabilă din cadrul serviciului juridic al 

Autorității, care preia dosarul de control de la 

inspectorul de integritate, în cazul contestării actului 

de constatare emis, pentru atașarea hotărîrilor / 

deciziilor instanței de judecată; 
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Integritate”. 

În cazul acceptării propunerii, urmează a fi operate 

completări în punctul 26 din Conceptul tehnic al 

Sistemului informațional automatizat „e-

Integritate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

183/2019 și punctul 47 din proiectul 

Regulamentului. 

8) operator secretariat – persoană responsabilă din 

cadrul Autorității, care are drept sarcină 

înregistrarea sesizărilor în sistem, în vederea 

repartizării aleatorii a acestora către inspectorii de 

integritate.”. 

8.  Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate 

Cibernetică 

43. La proiectul Hotărîrii de Guvern: 

La pct. 3, textul „Asigurarea mentenanţei” se va 

substitui cu textul „administrarea tehnică a”, întru 

respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

414/ 2018 cu privire la măsurile de consolidare a 

centrelor de date în sectorul public şi de 

raţionalizare a administrării sistemelor 

informaţionale de stat”. 

Se acceptă 

43. Punctul 3 din proiectul Hotărîrii de Guvern a fost 

modificat și va avea următorul cuprins: 

„3. Administrarea tehnică a Sistemului informațional 

automatizat „e-Integritate” se pune în sarcina 

Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației 

și Securitate Cibernetică”.” 

44. La proiectul Regulamentul cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Sistemului 

informaţional automatizat „e-Integritate”: 

La pct. 37, propunem următoarea redacţie a sbp. 4): 

acordă suport posesorului la elaborarea Planului de 

continuitate al SIA „e-Integritate”, întrucît 

posesorul este responsabil de definirea proceselor 

aferente continuităţii SIA. Administratorul tehnic 

poate doar să asigure consultanţă aferentă 

tehnologiilor/tehnicilor ce pot fi aplicate; 

Se acceptă parțial 

44. Punctul 37 subpunctul 4) a fost modificat și va 

avea următorul cuprins: 

„4) acordă suport posesorului la elaborarea Planului 

de continuitate al SIA „e-Integritate, instituie 

activități de control menite să diminueze riscurile 

privind integritatea datelor SIA „e-Integritate”;”. 

 

45. La pct. 38 după cuvîntul „Administrarea” se va 

completa cu sintagma „tehnică a”, este valabilă 

argumentarea de la pct. 3 al Hotărîrii de Guvern; 

Se acceptă 

45. Punctul 38 a fost modificat și va avea următorul 

cuprins: 

„38. Administrarea tehnică a SIA „e-Integritate” 

include asigurarea funcționalității, disponibilității și 

continuității SIA „e-Integritate” în conformitate cu 

Planul de continuitate al SIA „e-Integritate”, precum  

și procedurile operaționale ale administratorului 

tehnic. ”. 

46. La pct. 39 sintagma „se supune” se va substitui 

cu sintagma „poate fi supus”; 
Nu se acceptă 

46. Potrivit pct. 34 din Statutul Instituției publice 
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„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

414/2018 „Activitatea Serviciului este supusă 

auditului intern și auditului extern, în conformitate cu 

prevederile actelor normative în vigoare.”. În acest 

sens, specificarea în proiectul Regulamentului a 

faptului că activitatea administratorului tehnic este 

supusă auditului extern în contextul administrării SIA 

„e-Integritate” este necesară. 

 47. La pct. 89, textul circumstanţelor de forţă 

majoră şi a” se exclude, deoarece Codul Civil al 

Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 

1107/2002 nu prevede „circumstanţele de forţă 

majoră”. 

Se acceptă 

47.  Punctul 89 a fost modificat și va avea următorul 

cuprins: 

„89. În cazul apariției dificultăților tehnice în 

funcționarea complexului de mijloace software și 

hardware al SIA „e-Integritate” din vina terțelor 

persoane, este posibilă suspendarea funcționării SIA 

„e-Integritate”, cu informarea subiecților SIA „e-

Integritate” prin mijloacele tehnice disponibile.”. 

9.  Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

48. Urmează a menţiona că potrivit pct. 28 al 

Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Sistemului informaţional automatizat 

„e-Integritate”, sunt enumerate atribuţiile 

posesorului SIA „e-Integritate”. 

Totodată, urmează a remarca că în punctul prenotat 

nu a fost inclusă nici o obligaţiune de asigurare a 

securităţii datelor cu caracter personal potrivit 

normelor statuate în prevederile Legii nr.l 33/2011 

privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Pornind de la cele menţionate supra, în vederea 

conformării la Cerinţelor faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal, prin 

Hotărârea Guvernului 1123/2010, se propune 

autorului completarea pct. 28 cu următorul 

conţinut:  

„12)adoptarea tuturor măsurilor tehnice şi 

organizatorice necesare pentru a proteja datele cu 

caracter personal împotriva împotriva distrugerii, 

Se acceptă 

48. Punctul 28 din proiectul Regulamentului a fost 

completat cu subpunctele 11)-13) cu următorul 

cuprins: 

„11) adoptă  măsurile tehnice şi organizatorice 

necesare pentru a proteja datele cu caracter 

personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, 

copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor 

acţiuni ilicite în conformitate cu 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. 1123/2010;  

12) prelucrează datele cu caracter personal care 

sunt strict necesare, adecvate, relevante şi care nu 

sunt excesive în raport cu scopurile pentru care sunt 

colectate sau prelucrate ulterior; 

13) generează şi păstrează înregistrările de audit ale 

securităţii pentru operaţiunile de prelucrare a 
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modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi 

împotriva altor acţiuni ilicite în conformitate cu 

Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

1123/2010; 

13) vor fi prelucrate numai datele cu caracter 

personal care sunt strict necesare, adecvate, 

relevante şi care nu sunt excesive în raport cu 

scopurile pentru care sunt colectate sau prelucrate 

ulterior. Ţinând cont de scopul prelucrării şi 

statutul persoanelor implicate, se va recurge la 

posibilitatea de a utiliza date depersonalizate; 

14) generarea şi păstrarea înregistrărilor de audit al 

securităţii pentru operaţiunile de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, în condiţiile 

capitolului VIII din Cerinţele faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal Ia 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului 1123/2010. 

Respectiv, se va institui registrul manual sau 

electronic care va conţine scopul, temeiul legal, 

data/ora prelucrării datelor cu caracter personal, 

categoriile de date prelucrate, identitatea 

utilizatorului, legătura de cauzalitate dintre 

subiectul de date accesat şi materialele aflate în 

gestiune, înregistrările de audit ale operaţiunilor si 

rezultatele acestora vor putea fi accesate de Centrul 

Naţional pentru Protecţia datelor cu Caracter 

Personal şi puse la dispoziţie acestei entităţi în 

scopul investigării potenţialelor încălcări ale 

regimului de prelucrare/protecţie a datelor cu 

caracter personal.” 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

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. 

1123/2010;”. 

Nota informativă a fost completată referitor la 

cerințele de asigurare a integrității datelor cu caracter 

personal la care are acces posesorul SIA „e-

Integritate”. 

49. Suplimentar, remarcăm că în conţinutul pct. 81 

din proiectul Regulamentului propus spre avizare 
Nu se acceptă 

49. În contextul în care punctul 81 din proiectul 
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repetată este specificat că ţinerea SIA „e-

Integritate” este supusă controlului intern şi extern. 

Controlul intern privind organizarea şi funcţionarea 

SIA „e-Integritate” se efectuează de către posesor. 

Controlul extern asupra respectării cerinţelor 

privind crearea, ţinerea şi exploatarea şi 

reorganizarea SIA „e-Integrilate” se efectuează de 

către instituţii abilitate şi certificate în domeniul 

auditului. 

Totodată, conform prevederilor art. 19 alin. (1) al 

Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal, controlul conformităţii 

prelucrării datelor cu caracter personal se 

efectuează de către Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

În acest context, se propune completarea pct. 81 cu 

un nou subpunct cu următorul conţinut: 

„Controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal desfăşurate în SIA „e-

Integritate” se efectuează de către Centrul Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. " 

Regulamentului prevede expres că „Controlul extern 

asupra respectării cerințelor privind crearea, 

ținerea, exploatarea și reorganizarea SIA „e-

Integritate” se efectuează de către instituții abilitate 

și certificate în domeniul auditului”, iar suplimentar 

art. 19 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal stabilește că 

„Controlul asupra conformităţi prelucrării datelor cu 

caracter personal cu cerinţele prezentei legi se 

efectuează de către Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal” repetarea 

acestei prevederi în textul Regulamentului este 

inutilă în contextul în care auditul extern poate fi deja 

făcut, ținând cont de existența temeiului legal și mai 

mult includerea acestei modificări ar reprezenta o 

dublare a prevederilor legale. 

10.  Agenția de Guvernare 

Electronică 

48. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  
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Fadei NAGACEVSCHI 

 


