
 

REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CU 

CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL 

„COLABORATOR” ÎN CADRUL 

ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii privind protecţia datelor 

cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Hotărârii Guvernului nr. 1123 din 

14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţa de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de 

date cu caracter personal, Codului muncii, ordinului MAI nr. 444 din 28.12.2012 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor 

cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”. 

2. Regulamentul dezvoltă şi concretizează reglementările legale referitor la 

condiţiile generale şi cerinţele faţă de prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter 

personal ale angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul sistemului de 

evidenţă a resurselor umane. 

II. SCOPUL 

3. Scopul prelucrării informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în 

sistemului informaţional de evidenţă a resurselor umane constă în asigurarea 

eficientă a evidenţei resurselor umane, gestionării acestora şi evaluării 

competenţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI. Sistemul informaţional în cadrul instituţiei este destinat pentru stocarea, 

dirijarea, evidenţa şi analiza datelor cu caracter personal ale angajaţilor. 

III. STRUCTURA SISTEMULUI  

4. Activitatea de evidenţă a resurselor umane este asigurată de angajaţii 

secţiei management resurse umane şi se realizează conform: 

1) evidenţei automatizate; 

2) evidenţei personale ale angajaţilor; 

3) ordinelor pe efectiv. 

 

5. Evidenţa automatizată a resurselor umane este realizată prin intermediul 

Sistemului informaţional „Colaborator”
1
 (gestionat de DGRU a MAI), care este 

destinat pentru stocarea, dirijarea, evidenţa şi analiza datelor cu caracter personal 

                                                 
1
 DGRU al MAI este subdiviziunea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne responsabilă pentru 

administrarea serverului şi acordarea dreptului de acces la evidenţa automatizată a resurselor umane. Acces la 
Sistemul informaţional „Colaborator” au doar angajaţii SRU în cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 
administrative şi instituţiilor din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne 



ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.  

 

6. Evidenţa automatizată conţine informaţii privind resursele umane şi 

include următoarele date: 

1) datele personale ale angajatului (N.P.P, data, luna, anul naşterii, locul naşterii); 

2) studiile; 

3) nivelul de cunoaştere a limbilor străine; 

4) grade ştiinţifice; 

5) serviciul militar în cadrul Forţelor Armate; 

6) activitatea pînă la serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

7) menţiuni, distincţii, sancţiuni disciplinare; 

8) participarea la acţiunile militare;  

9) angajarea/încetarea raporturilor de muncă în cadrul MAI;  

10) transferul/suspendarea;  

11) gradele speciale deţinute; 

12) pregătirea iniţială şi continuă;  

13) rezultatele evaluărilor; 

14) concedii; 

15) date cu referire la pregătirea profesională; 

16) categoriile de calificare; 

17) alte date referitoare la activitatea de serviciu; 

18) situaţia familială. 

 

7. Temei pentru introducerea datelor cu caracter personal a angajaţilor în 

Sistemul informaţional „Colaborator” constituie fişa personală, dosarul personal, 

livretul militar, carnetul de muncă, certificatele de naştere, căsătorie/divorţ, deces, 

actele  administrative emise de angajator. 

 

8. Evidenţa personală a angajatului reflectă următoarele informaţii: 

1) datele personale ale angajatului (N.P.P, data, luna, anul naşterii, locul naşterii); 

fotografie, IDNP 

2) serviciul militar în Forţele Armate;  

3) activitatea pînă la serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

4) datele privind decorarea cu distincţii de stat; 

5) datele privind decorarea cu distincţii ale MAI; 

6) sancţiuni; 

7) stimulări; 

8) concedii; 

9) formare profesională; 

10) evaluare. 

 

 

 

 



IV. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE  
9. Categorii ordinare de date  

Categoria Actul normativ ce reglementează 

prelucrarea 

numele, prenumele, patronimicul Codul muncii, Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 „Privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiilor poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 

din 12.06.2013 „Referitor la aprobarea Instrucţiunii 

privind perfectarea, completarea şi evidenţa 

dosarelor de recrutare ale candidaţilor la studii în 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI”, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne  

sexul Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

data si locul naşterii Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24 decembrie 2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   

semnătura Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24 decembrie 2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   



date din actele de stare civilă Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24 decembrie 2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   

datele membrilor de familie Legea 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie şi 

statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din 04.07.2008, 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013„Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne  

cetăţenia Legea 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie şi 

statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din 04.07.2008; 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013, Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, 

Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   

date din permisul de conducere Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   

sancţiuni disciplinare Legea 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie şi 

statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din  04.07.2008, 

Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne   

telefon/fax Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 



nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

telefon mobil  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, Ord. MAI 

nr. 107 din 25.03.2013 „Privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor 

poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 din 

12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 

“Cu privire la evidenţa resurselor umane în cadrul 

subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne   

adresa (domiciliului/reşedinţei) Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

e-mail Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, Ord. MAI nr. 107 din 

25.03.2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, 

Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI 

nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa 

resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

profesie, funcţie Codul muncii, Legea 320 din 27.12.2012 cu 

privire la Poliţie şi statutul poliţistului, Legea Nr. 

158 din 04.07.2008, Hotărîrea Guvernului nr. 201 

din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 „Privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiilor poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 

din 12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 

“Cu privire la evidenţa resurselor umane în cadrul 

subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne   

loc de munca Codul muncii, Legea 320 din 27.12.2012 cu privire 

la Poliţie şi statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din  

04.07.2008; Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 



11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013, Ordinul 

MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 

din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa resurselor 

umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

formare profesionala - diplome- 

studii  

Codul muncii, Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 „Privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiilor poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 

din 12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 

“Cu privire la evidenţa resurselor umane în cadrul 

subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne   

IDNP (numărul personal de 

identificare de stat) 

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea 

averii şi a intereselor personale 

situaţie familială Codul muncii, Legea 320 din 27.12.2012 cu privire 

la Poliţie şi statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din 

04.07.2008; Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 „Privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiilor poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 

din 12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 

“Cu privire la evidenţa resurselor umane în cadrul 

subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne   

situaţie militară Codul muncii, Legea 320 din 27.12.2012 cu privire 

la Poliţie şi statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din  

04.07.2008, Hotărîrea Guvernului nr. 201  din  

11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor 

pentru apărarea Patriei nr. 1245-XV  din  

18.07.2002, Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 

„Privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”, Ordinul 

MAI nr. 187 din 12.06.2013, Ordinul MAI nr. 387 

din 24.12.2014 “Cu privire la evidenţa resurselor 

umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne   

situaţie economică sau financiară Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea 

averii şi a intereselor personale 



date privind bunurile deţinute Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea 

averii şi a intereselor personale 

date bancare Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea 

averii şi a intereselor personale 

obişnuinţe/preferinţe/comportament  

imagine Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013 

caracteristici fizice Ordinul MAI nr. 387 din 24.12.2014 “Cu privire la 

evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne , adeverinţa CMM 

altele (de specificat) conform anexelor la Ordinul MAI nr. 387 din 

24.12.2014 “Cu privire la evidenţa resurselor umane 

în cadrul subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne -  FIŞA  

MATRICOLĂ (Anexa 1) şi FIŞA PERSONALĂ 

(Anexa 2) 

 

10. Categorii speciale de date 

Categoria 
Actul normativ ce reglementează 

prelucrarea 

date privind starea de sănătate  Legea 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie şi 

statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din 04.07.2008, 

Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 „Privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor 

poliţieneşti vacante” Ordinul MAI nr. 187 din 

12.06.2013 „Referitor la aprobarea Instrucţiunii 

privind perfectarea, completarea şi evidenţa dosarelor 

de recrutare ale candidaţilor la studii în Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI”  

date referitoare la condamnări 

penale 

Legea 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie şi 

statutul poliţistului, Legea Nr. 158 din 04.07.2008, 

Ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013  „Privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor 

poliţieneşti vacante”, Ordinul MAI nr. 187 din 

12.06.2013 „Referitor la aprobarea Instrucţiunii 

privind perfectarea, completarea şi evidenţa dosarelor 

de recrutare ale candidaţilor la studii în Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI” 

 

 

 

 



Datele cu caracter personal în secţia management resurse umane. 

11. În componenţa datelor cu caracter personal se includ orice informaţie 

referitoare la angajaţi şi se reflectată în sistemul informaţional, în dosarul personal, 

carnetul de muncă, fişa personală, fişa matricolă, contractul individual de muncă, 

diverse dosare şi Registre specifice secţiei management resurse umane. La fel, pot 

fi raportate la categoria datelor cu caracter personal şi datele autobiografice. 

12. Modul în care subiecţii datelor cu caracter personal sînt informaţi asupra 

drepturilor lor (in scris/verbal/prin afişare la sediu/prin afişare pe pagina 

web/exceptat prin lege); data estimata pentru încheierea operaţiunilor de 

prelucrare, precum si destinaţia ulterioara a datelor cu caracter personal prelucrate, 

este reglementată de actele normative şi legislative în vigoare. 

 Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 din 

27.12.2012 <http://lex.justice.md/md/346886/ > 

 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr 158 din 

04.07.2008 

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050>; 

 Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326757>; 

 Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  

05.04.2007 

 Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283  din  28.12.2011 Legea cu 

privire la Poliţia de Frontieră nr. 283  din  28.12.2011 

 Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului 

Afacerilor Interne Nr.806-XII din 12.12.91 

 

13. Garanţiile privind transmiterea datelor cu caracter personal către terţi 

(consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal/acte normative naţionale 

sau internaţionale/alte garanţii) 

 Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 din 

27.12.2012 <http://lex.justice.md/md/346886/ > 

 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr 158 din 

04.07.2008 

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050>; 

  

Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326757>; 

 Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  

05.04.2007; 

 Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283  din  28.12.2011 Legea cu 

privire la Poliţia de Frontieră nr. 283  din  28.12.2011; 

 Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului 

Afacerilor Interne Nr.806-XII din 12.12.91. 

Gestionarea datelor conform Regulamentului Subdiviziunilor resurse umane şi 

Instrucţiunii cu privire la gestionarea dosarului personal al funcţionarului public cu 

statut special în cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 



administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

(aprobate prin Ordinul MAI nr. 387 din 24 decembrie 2014). 

 

 

V.  CONDIŢIILE DE BAZĂ PENTRU PRELUCRAREA, 

STOCAREA ŞI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

14. Prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal se efectuează numai 

cu consimţământul salariatului. Subiectul datelor cu caracter personal îşi exprimă 

acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de 

viaţă, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale 

personale, conform anexei nr.2 a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor 

poliţieneşti vacante aprobate prin Ordinul MAI nr. 107 din 25 martie 2013. 

 

VI. DESTINAŢIA ŞI OBIECTIVELE SISTEMULUI  

 

 15. Acces la Sistemul informaţional „Colaborator” în cadrul instituţiei au 

doar angajaţii secţiei management resurse umane în baza dreptului de acces la 

evidenţa automatizată a resurselor umane acordat de DGRU a MAI, care este 

subdiviziunea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne 

responsabilă pentru administrarea serverului. 

 

 

VII. SUBIECŢII RAPORTURILOR JURIDICE: 

 

16. Subiecţii raporturilor juridice în cadrul Sistemului sunt: 

a) posesorul registrului  MAI 

 

b) administratorul registrului 

 

DGRU a MAI  

c) utilizatorii registrului - 

 

Angajaţii subdiviziunilor resurse 

umane DGRU MAI 

d) registratorul şi subregistratorul - 

 

DGRU subdiviziunile resurse umane 

din cadrul MAI 

e) furnizorul datelor registrului - 

 

DGRU MAI 

f) destinatarul datelor registrului 

(beneficiarii) 

DGRU MAI   

g) persoanele responsabile pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

din cadrul STI 

 

Angajaţii subdiviziunii resurse umane 

din cadrul aparatului central şi 

autorităţilor administrative şi 

instituţiile din subordine 

 



VIII. DOCUMENTELE TIPIZATE A SISTEMULUI (formulare tip, 

rapoarte tip, etc.) 

 

 17. În cadrul Sistemului documentele tipizate se prezintă conform anexelor:  

- Nomenclatorul actelor conţinute în secţiuni; 

- Fişa matricolă (Anexa 1); 

- Fişa personală (Anexa 2); 

- Blancheta cu referire la eliberarea/restituirea carnetului de muncă (anexa 3); 

- Fişa de evidenţă a persoanelor care a avut acces la dosarul personal (Anexa 4); 

- Registru de inventar (anexa nr.5); 

- Fişele alfabetice (anexa nr.6); 

- forma F-24 – Borderoul interior pentru eliberarea temporară a dosarelor 

personale şi a actelor de ordin preparatory sau de evidenţă (anexa nr.7); 

- Certificat (anexa nr.8); 

- Fişa alfabetică (anexa nr. 9); 

- Borderoul privind eliberarea de copii a actelor conţinute în dosar  (anexa nr.10); 

- cererea de angajare (pentru funcţionarii publici cu statut special pentru care 

angajarea nu se face în bază de concurs) (Anexa 11); 

- Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante; 

- Fişă de evaluare a angajatului care exercită funcţii de conducere / de execuţie; 

- Declaraţie de avere şi interese personale (anexa nr. 1 la Legea nr.133 din 17 

iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale). 

 

IX. BAZA JURIDICO-NORMATIVĂ A SISTEMULUI 

 

18. Sistemul este creat şi gestionat în temeiul legislaţiei în vigoare: 

- Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 din 

27.12.2012; 

- Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr 158 din 

04.07.2008; 

- Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  

05.04.2007; 

- Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283  din  28.12.2011; 

- Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului 

Afacerilor Interne Nr.806-XII din 12.12.91; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 201  din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public; 

- Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr. 1245-XV  

din  18.07.2002; 

- Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în 

aplicare a unor acte legislative; 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 940 din 14.11.2014 cu privire la completarea anexei 

nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011; 

- Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 

23.12.2005; 

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

http://lex.justice.md/md/346886/


- Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea concepţiei cu 

privire la politica de personal în Serviciul public nr. 1227 din 18.07.02; 

- Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-

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

nr. 201 din 11.03.2009; 

- Hotărîrea Guvernului despre salarizarea funcţionarilor publici nr. 331 din 

28.05.12; 

- Regulament cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova 

aprobat prin HG nr. 10 din 5 ianuarie 2012; 

- Regulamentul cu privire la completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de 

muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007; 

- Statutului disciplinar al poliţistului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 502 

din 09.07.2013; 

- Ordinul MAI nr. 387 din 24 decembrie 2014 “Cu privire la evidenţa resurselor 

umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

- Ordinul MAI cu privire la Ghidul metodic privind aplicarea Instrucţiunii cu 

privire la evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne aprobat prin ord. MAI nr.186 din 30.06.2015; 

- Ordinul MAI nr.170 din 09 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea 

unor ordine MAI; 

- Instrucţiunile cu privire la evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne aprobate prin Ordinul MAI nr. 170 din 09 iunie 

2016; 

- Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea „Sistemului informaţional 

„Colaborator” al Ministerului Afacerilor Interne aprobate prin Ordinul MAI nr. 

170 din 09 iunie 2016; 

- Instrucţiuni cu privire la gestionarea dosarului personal al funcţionarului public 

cu statut special în cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

aprobate prin Ordinul MAI nr. 387 din 24 decembrie 2014; 

- Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante aprobate prin 

Ordinul MAI nr. 107 din 25 martie 2013; 

- Ordinul MAI nr. 187 din 12.06.2013 „Referitor la aprobarea Instrucţiunii 

privind perfectarea, completarea şi evidenţa dosarelor de recrutare ale candidaţilor 

la studii în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI”; 

- Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI aprobat prin ordinul 

MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 cu modificările introduce prin ordinele MAI nr. 12 

din 23.01.2014, nr.69 din 13.03.2014, nr. 113 din 04.04.2014; 

- Regulamentul privind conferirea categoriilor de calificare angajaţilor cu statut 

special din cadrul MAI aprobat prin ordinul MAI nr. 155 din 03.05.2013, modificat 

prin ordinul MAI nr. 368 din 27.11.2013; 

- Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale resurse umane a 

MAI aprobat prin ordin al  MAI nr. 134 din 30.04.2014; 
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- Instrucţiuni privind efectuarea controlului special al candidaţilor pentru 

ocuparea funcţiilor în cadrul unor subdiviziuni ale MAI aprobat prin ord. MAI 

nr.186 din 19.06.2014; 

- Regulament cu privire la evoluţia în carieră angajaţilor cu statut special din 

Ministerul Afacerilor Interne aprobat prin ord. MAI nr.202 din 20.07.2015. 

 

X. CONDIŢIILE DE BAZĂ PENTRU PRELUCRAREA, STOCAREA ŞI 

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

19. La prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal angajatul secţiei 

management resurse umane este obligat să respecte următoarele cerinț e: 

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în 

procesul evidenţei resurselor umane realizate în conformitate cu cerinţele actelor 

normative specifice domeniului de activitate; 

- să colecteze ș i să prelucreze datele personale ale salariatului exclusiv în 

scopul realizării procedurilor de personal şi altor activităţi prevăzute de legislaţie; 

- să familiarizeze salariaț ii, cu actele angajatorului cu caracter individual ș i 

normative, vizînd modul de prelucrare ș i păstrare a datelor cu caracter personal; 

- să utilizeze date cu caracter personal al salariaț ilor numai în limitele 

competenț elor funcț ionale; 

- să modifice şi să rectifice, doar la solicitarea în scris a salariatului, sau în 

temeiul hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori la cererea 

conducătorului subdiviziunii resurse umane sau persoanei cu atribuţii în domeniul 

gestionării dosarelor personale datele personale schimbate, eronate sau incomplete, 

în volumul determinat de efectele actelor oficiale prezentate; 

- să organizeze introducerea în termenii stabiliţi şi calitativ modificările 

respective în Sistemul informaţional „Colaborator” şi în actele de evidenţă;  

- să asigure păstrarea informaţiei privind datele cu caracter personal şi a actelor 

de evidenţă. 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal. 

20. La transmiterea datelor personale cu caracter personal a angajaț ilor 

responsabilul resurse umane trebuie să respecte următoare cerinț e: 

- să nu comunice unor terț i datele personale ale salariaț ilor fără acordul scris 

al acestuia, cu excepț ia cazurilor prevăzute de lege, precum ș i în caz de pericol 

pentru viaț a sau sănătatea salariatului; 



- să permită accesul la datele personale ale salariatului doar persoanelor 

împuternicite în legătură cu necesitatea exercitării unor atribuț ii de serviciu, în 

conformitate cu legislaț ia în vigoare; 

- să prevină persoanele care în exerciț iul funcț iunii solicită ș i primesc date cu 

caracter personal ale angajaț ilor despre obligativitatea de a păstra 

confidenţialitatea datelor cu care au făcut cunoştinţă, în condiţiile legii şi despre 

răspunderea civilă, contravenţională sau penală ce poate surveni în cazul încălcării 

normelor de confidenţialitate. 

Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul 

de evidenţă: 

21. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul de 

evidenţă sunt: 

- de comun cu administratorul Sistemului informaţional „Colaborator”, 

asigurarea protecț iei datelor cu caracter personal în procesul exploatării 

sistemului informaț ional: prevenirea scurgerii informaț iei, distrugerii, 

modificării, copierii, blocării; 

- neadmiterea accesului neautorizat la datele cu caracter personal a persoanelor 

străine;  

- respectarea confidenț ialităț ii în procesul executării obligaț iunilor de 

funcț ie conform angajamentului asumat;  

- păstrarea confidenț ialităț ii parolei, schimbarea ei periodică; 

- informarea imediată a administraț iei şi despre apariț ia unor incidente de 

securitate a sistemului de evidenţă a datelor cu caracter personal; 

- securitatea biroului este asigurată prin: păstrarea safeurilor închise;  amplasarea 

la ferestre a gratiilor din metal sau alte elemente de protecţie; încuierea şi sigilarea 

uşii de acces şi transmiterea încăperii sub pază; respectarea cerinț elor ș i 

asigurarea securităț ii contra, furturilor, incendiilor, inundaţiilor ș i altor posibile 

riscuri. 

Drepturile angajatului privind asigurarea protecț iei datelor sale personale 

care se păstrează în secţia management resurse umane. 

22. Angajatul are dreptul: 

- de a fi informat despre datele sale personale şi particularităţile operaţiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- de a avea acces liber şi gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la o 

copie de pe orice act juridic care conţine datele personale;  



- de a solicita modificarea, completarea, rectificarea datelor personale schimbate, 

incorecte sau incomplete, în temeiul actelor oficiale confirmative; 

- de a ataca în instanţa de judecată orice acţiuni sau inacţiuni ilegale ale 

angajatorului admise la colectarea, păstrarea, prelucrarea şi protecţia datelor 

personale ale salariatului. 

XI.  RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA CERINŢELOR DE 

SECURITATE  

23. Pentru încălcarea cerinţelor de securitate şi a clauzei de confidenţialitate, 

persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională 

sau penală. 

XII.  DISPOZIŢII FINALE 

24. Regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter 

personal în sistemul informaţional „Colaborator” este periodic revizuit şi ulterior 

aprobat de către conducerea instituţiei. 

25. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

26. Regulamentul este adus la cunoştinţa efectivului. 

 

 

 


