
PROIE('I

GUVf, RNUL Rf, PUBLICII MOLDOVA

HOTARIRE nr._din

Chisinlu

privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de finere a

Registrului electronic al angajaJilor
qi de utilizare a Sistemului informalional automatizat

In scopul asiguririi linerii unei evidenle centralizate a angajalilor, in conformitate cu prevederile

Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, precum ;i intru executarea Hotdririi

Guvernului nr. 681 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informalional

automatizat ..Registrul electronic al angajalilor" pentru sectorul bugetar, Guvemul

HOTARA$TE:

1. Se aprobd Regulamentul cu privire la modalitatea de linere a Registrului electronic al

angajalilor ;i de utilizare a Sistemului informaJional automatizat, conform Anexei la prezenta hotlrire.

2. Prezenta hotdrire intrd in vigoare [a data publicdrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU
INTERIMAR Aureliu CIOCOI

Contrasemneazi:

Secretar de Stat Tatiana MNICICHINA



,4nexd lq Hotdrireq Guvernului nr

REGULAMENTUL
cu privire la modalitatea de {inere a Registrului electronic al angaja{ilor qi de

utilizare a Sistemului informational automatizat

Capitolul I
DISPOZITIT GENERALE

1. Regulamentul cu privire la modalitatea de linere a Registrului electronic al angajafilor;i de utilizare a

Sistemului informalional automatizat (in continuare - Regulament) stabileqte modul de organizare gi

mecanismul de funclionare a resursei informationale destinate evidenlei integrate qi sistematizate a informaliei

aferente raporturilor de munci ale acestora.

2. Sistemul informalional automatizat ,,Registrul electronic al angajalilor" (in continuare SIA REA sau

Registru) reprezinte totalitatea mijloacelor software, hardware, informalionale, organ iza!ionale, a sistemelor de

transmitere a datelor, a tehnologiilor de utilizare a lor, a normelor de drept qi a infrastructurii pentru suslinerea

informa{ionali a notificirii, a evidenlei, a monitorizirii qi a raportlrii informatiei cu privire la persoanele

angajate din sectorul bugetar.

3. Resursa informalionali a SIA REA reprezinti un spaliu informalional unic pentru stocarea inscrierilor

referitoare la aparilia gi modificarea raporturilor de munc[ a angajalllor, care oferi mecanisme automatizate $i

eficiente pentru gestionarea gi monitorizarea on-line a informaliei despre persoanele angajate, precum 9i pentru

anal iza riscurilor nerespectdrii legisla!iei.

4, Registrul este parte componentA a resurselor informalionale de stat ale Republicii Moldova. Formarea

resursei informalionale in cauzd se realizeazd prin intermediul funclionirii SIA REA.

5. SIA REA este destinat pentru a crea o resursa informalionald privind persoanele angajate din sectorul

bugetar de pe teritoriul Republicii Moldova prin colectarea, stocarea qi actualizarea datelor aferente acestora.

Informafia respectivd va fi pusi Ia dispozifia persoanelor interesate, in conformitate cu legislalia in vigoare.

6. Registrul este organizat astfel incit sI asigure ca procesele de inregistrare Ei acces si fie simple,

efi ciente, accesibile ;i transparente.

7, Registrul conline date privind persoanele angajate din sectorul bugetar, $i alte men!iuni privind raportul

de munci si obiectele de eviden!5.



8. Noliunile utilizate in prezentul Regulament sunt preluate din Legea nr. 7l12007 cu privire Ia registre ;i
Conceptul Sistemului informalional automatizat ,,Registrul electronic al anga.ja{ilor" pentru sectorul bugetar,

aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 68112020.

suBrECTrr RApoRruRrr,riT,]'fl1$,11, iN oourxrur- cREARrr,
EXPLOATARII $I UTILIZARII R.EGISTRULUI

9. Subiec{ii din domeniul credrii, exploatirii qi utiliznrii Registrului sunt:

a) proprietarul;

c) delinitorul;

d) registratorul;

e) furnizorul de date;

f) destinatarul datelor.

10. Proprietarul REA este statul, care isi realizeazd dreptul de proprietate, de gestionare gi de utilizare a

datelor din SIA REA. Proprietarul are atribulia de a asigura resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenan!a

;i exploatarea SIA REA, din bugetul statului $i/sau alte mijloace financiare, conform legislaliei.

11. Posesorul SIA REA este Serviciul Fiscal de Stat (in continuare - SF,9) din subordinea Ministerului

Finan!elor al Republicii Moldova qi are urmitoarele atribulii:

a) asigurd crearea, exploatarea, administrarea, menlinerea gi gestionarea SIA REA in limitele

reglementate de proprietar;

b) asigurd condijiile juridice, organizatorice ;i financiare pentru crearea qi linerea Registrului;

c) aprobi proceduri, reguli gi instrucliuni privind inscrierea, acumularea, plstrarea, completarea, corectarea.

sistematizarea si utilizarea datelor, precum gi funclionarea Registrului;

d) asigurd funclionarea, administrarea gi dezvoltarea continui a SIA REA, in conformitate cu nivelul

agreat de servicii gi in limitele bugetului alocat;

e) monitorizeazl procesul de inregistrare ;i prelucrare a datelor in Registru;

f) asigurd accesul registratorilor, furnizorilor, destinatarilor in conformitate cu drepturile de acces

stabilite 9i atribuliile delegate;

g) stabileqte misurile tehnice ;i organizatorice de protecfie gi securitate a Registrului precum gi

monitorizeazd $i ajusteaza cerinlele de securitate gi conformitate a SIA REA in domeniul protecliei datelor cu

caracter personal;

b) posesorul:



h) asiguri p5strarea Registrului pini la adoptarea deciziei despre lichidarea acestuia. ln cazul lichidlrii,

datele;i documentele conlinute in acesta se transmit in arhivi, conform legislaliei;

i) exercitd alte atribulii necesare asiguririi bunei funcliondri a SIA REA.

12. Definitorul SIA REA este Institutia Publicl ,,Centrul de Tehnologii Informa]ionale in Finan]e" (in

continuare CTIF) care, in baza contractelor incheiate cu posesorul SIA REA qi in conformitate cu

Regulamentul privind modalitatea de linere a Registrului electronic al angajalilor qi de utilizare a Sistemului

informa(ional automatizat, are urmitoarele atribulii:

a) asigurd dezvoltarea, administrarea tehnicl, mentenanfa ;i securitatea acestuia, in baza relaliilor

contractuale cu SFS;

b) este responsabil de acordarea accesului securizat pentru utilizarea SIA REA, la solicitarea posesorului;

c) asiguri integritatea, securitatea gi protec{ia datelor din Registru, inclusiv protecfia datelor cu caracter

personal;

d) monitorizeazi activitatea utilizatorilor, precum qi procesul de inregistrare gi prelucrare a datelor in

cadrul SIA REA;

e) asigur[ modificlrilei rectificdrileidezvoltirile solicitate de cdtre posesorul SIA REA;

l) exerciti alte atribufii necesare asigurdrii bunei funcliondri a SIA REA.

13. Registratorul SIA REA este:

a) SFS in calitate de registrator al angajatorilor, cu urmetoarele atribulii: inregistrarea, suspendarea gi

anularea statutului de angajator, precum gi de actualizarea/modificarea datelor in SIA REA despre angajator, in

baza informaliei receplionate de la Agenlia Servicii Publice;

b) Angajatorii/administratorii autorizali in calitate de registratori ai angajalilor, care au atribulii de

inregistrare qi modificare/corectare a datelor despre angajaJii sii (Idr[ drept de anulare) in conformitate cu

prevederile legislaliei.

14. Furnizorul de date al SIA REA este:

a) Serviciul Fiscal de Stat;

b) Casa Nalional6 de Asiguriri Sociale;

c) Compania Nalional6 de Asiguriri in MedicinS;

d) Cancelaria de Stat;

e) Ministerul Educafiei, Cutturii gi Cercetdrii/ Centrul Tehnologii lnformalionale ;i Comunicalionale in

Educalie;

0 Ministerul Afacerilor Inteme/ Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Fumizorul de date are urmdtoarele atribulii:



a) asigurarea corectitudinii li autenticitalii datelor prezentate pentru a fi inscrise in SIA REA, cu excepJia

datelor prezentate de cltre angajator care sunt responsabili de corectitudinea qi autenticitatea datelor declarate;

b) actualizarea datelor in SIA REA, in conformitate cu prevederile legislatiei cu privire la schimbul de

date gi interoperabilitate, cu exceplia datelor prezentate de citre angajatori care sunt responsabili de

corectitudinea, autenticitatea transmiterii datelor gi actualizarea permanentd in baza corect5rilor prezentate

conform reglementlrilor.

15. Destinatarii datelor din SIA REA sunt:

a) autoritdlile publice;

b) angajatorii;

c) angajalii;

d) alte pn(i interesate, in limita dreptului de acces la SIA REA gi in conformitate cu prevederile legislaliei

in vigoare;

Destinatarul are atribulia de a participa la Registru conform rolurilor qi permisiunilor pe care Ie are in SIA

REA.

CaPitolul III
DREPTT]RILE $I OBLIGATIILE SUBIECTILOR LA REGISTRU

Secfiunea I
Drepturile qi obligafiile posesorului

16. Posesorul Registrului are dreptul:

a) sd dezvolte, in funclie de competenla sa, legislalia cu privire la Registru;

b) si propunl solulii pentru perfeclionarea gi eficientizarea procesului de funclionare a Registrului,

precum gi sa Ie pune in aplicare;

c) si supravegheze respectarea cerin{elor de securitate a informa}iei de cltre participanlii la Registru, sd

fixeze cazurile $i tentativele de incdlcare a acestora;

d) si propun6, in funclie de competen{a sa, modificdri la legisla{ia cu privire [a Registru;

e) s[ ini!ieze procedura de suspendare a drepturilor de acces la Registru pentru utilizatorii care nu respectl

regulile, standardele ;i normele general acceptate in domeniul securitAii informalionale;

f; sd verifice autenticitatea qi veridicitatea datelor inscrise de participanlii la Registru;

g) sd solicite de la participanli actualizarea sau corectarea datelor din baza de date a Registrului in caz de

depistare a omiterilor qi erorilor.



h) si solicite de la organul ierarhic superior finan(area anuali pentru dezvoltarea, administrarea ;i
men!inerea Registrului;

17. Posesorul Registrului este obligat:

a) si asigure coordonarea ;i monitorizarea procesului de implementare a Registrului cu autoritatile

publice participante la Registru in conformitate cu legislalia;

b) sd efectueze monitorizarea gi supravegherea accesirilor informaliei din Registru, si identifice

incdlcdrile comise qi se intocmeascA un raport privind datele accesate;

c) sI asigure sus!inerea metodologici gi practicd prin elaborarea de proceduri, reguli qi instrucIiuni vizavi

de inscrierea, acumularea, pestrarea, completarea, corectarea, sistematizarea qi utilizarea datelor, precum gi de

func{ionarea Registrului;

d) sd asigure funclionarea gi linerea Registrului in conformitate cu cadrul normativ in vigoare;

e) sd asigure funclionarea neintrerupti a Registrului;

f) s[ asigure instruirea utilizatorilor din cadrul autoritatilor administraliei publice centrale gi locale

responsabile de funclionarea Registrului;

g) sd acorde suportul necesar persoanelor autorizate, care au acces la Registru, privind utilizarea

complexului de mijloace software aferente acestuia;

h) sI asigure, prin intermediul delinitorului, accesul securizat la informaJia conlinutd in Registru,

respectarea condiliilor de securitate qi regulilor de exploatare a acestuia;

i) s[ utilizeze informalia oblinutd din baza de date a Registrului doar in scopurile stabilite de legislalie;

j) sd asigure atribuirea rolurilor qi drepturilor de acces la SIA REA Ei datele Registrului;

k) si stabileascd condiliile tehnice de funclionare a Registrului prin intermediul delindtorului;

l) si efectueze prin intermediul delindtorului Registrului misurile organizatorico-tehnice necesare

asigurdrii protec!iei ;i confiden!ialititii informatiei stocate in Registru, inclusiv impotriva distrugerii,

modific5,rii, blocdrii, copierii, rbspindirii, precum gi impotriva altor acJiuni ilicite, mlsuri menite sA asigure un

nivel de securitate adecvat in ceea ce priveqte riscurile prezentate de prelucrare Ei caracterul datelor prelucrate;

m) sd efectueze auditul SIA REA qi a sistemelor conexe, intru asigurarea protecliei complexului de date

;i bunei funcliondri a acestuia.

Sectiunea 2
Drepturile ;i obligafiile definltorului

18. Delindtorul are dreptul:

a) si propuni solulii pentru perfec{ionarea gi eficientizarea procesului de funclionare a Registrului;



b) sa supravegheze respectarea cerinlelor de securitate informalionali de citre participanli, si

documenteze qi si raporteze cazurile qi tentativele de incElcare a acestora (incidentele de securitate), sI

intreprindl mdsurile necesare pentru prevenirea, limitarea gi lichidarea consecinlelor;

c) sd stabileascd cerinle fa!5 de mijloacele tehnice, canalele de telecomunicalie gi asigurarea software la

locurile automatizate de muncd ale participanlilor la Registru, in conformitate cu Cerinlele fale de asigurarea

securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu

caracter personal aprobate de Guvern.

19. Delinitorul este obligat:

a) si efectueze misurile organizatorico-tehnice necesare asiguririi protecliei gi confidentialitilii

informaliei stocate in Registru, inclusiv impotriva distrugerii, modificirii, blocirii, copierii, rdspindirii, precum

gi impotriva altor ac[iuni ilicite, misuri menite sd asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce privegte

riscurile prezentate de prelucrare ;i caracterul datelor prelucrate;

b) si protejeze prin m6suri adecvate echipamentele tehnice gi produsele programului utilizate pentru

administrarea datelor colectate, asigurind securitatea 5i integritatea lor;

c) si efectueze auditul securitilii Registrului privind gestiunea datelor cu caracter personal;

d) sd genereze periodic conform procedurilor din Regulamentul intern al de{indtorului, copiile de rezervd

a bazei de date a Registrului ;i mijloacelor software folosite pentru prelucririle automatizate ale datelor din

Registru (copiile vor fi stocate pe suport tehnic pestrat in locuri protejate);

e) sd asigure restabilirea funclionalitnlii Registrului, in caz de necesitate, in baza copiilor de rezervd

generate in prealabil;

f) sE acorde suportul necesar persoanelor autorizate, care au acces la Registru, referitor la utilizarea

complexului de mijloace hardware, in condiliile stabilite in contractul dintre posesorul Registrului ;i delindtor;

g) si asigure funclionarea Registrului in conformitate cu nivelul de disponibilitate a serviciilor convenit

de chtre Pdrti (SLA);

h) si informeze participanlii la Registru despre modificdrile condiliilor tehnice de funclionare a acestuia;

i) si asigure implementarea mdsurilor organizatorice qi tehnice necesare pentru asigurarea regimului de

confidenlialitate pi securitate a datelor cu caracter personal in conformitate cu dispoziliile Legii nr.l 33/201 I

privind proteclia datelor cu caracter personal gi Cerinlelor fa{I de asigurarea securitilii datelor cu caracter

personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informalionale de date cu caracter personal, aprobate de

Cuvern.

Sec(iunea 3

Drepturile 9i obligaf iile registratorului



20, Registratorul are dreptul:

a) sd vizualizeze gi si modifice informatiile din Registru, conform rolului atribuit;

b) si acceseze SIA REA, in limitele rolului atribuit;

c) sE acceseze informaliile care au fost prezentate de cltre acesta;

d) sd inainteze posesorului propuneri privind modificarea actelor normative care reglementeaze

func!ionarea Registrului;

e) s[ solicite;i sd primeascd de la posesor suslinere metodologicl gi practicd privind func]ionarea

Registrului;

f) sd inainteze posesorului propuneri privind imbunltitirea qi sporirea eficacititii functionErii Registrului.

21. Registratorul este obligat:

a) si asigure corectitudinea, autenticitatea ;i veridicitatea datelor inscrise in Registru;

b) si asigure inregistrarea gi actualizarea datelor aferent angajaJilor sii si raporturile de munci ale

acestora, in termenii stabilili de citre legislalie;

c) sE asigure actualizarea datelor inscrise in Registru;

d) sd corecteze erorile ca urmare a inscrierii greqite a datelor, precum qi orice alte erori constatate;

e) si de!ini semnAtura electronicd validS, oblinut[ conform reglementirilor stabilite de cdtre prestatorii

de servicii de certificare;

f) sd semneze formularele electronice cu semnAtura electronicd prevdzute de legislatia in vigoare, in

scopul confirm[rii veridicitlrii datelor;

g) si intreprindl misuri pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor te(e;

h) sd utilizeze functionalitilile SIA REA conform destinafiei acestora qi in strictA conformitate cu

legislalia;

i) sI utilizeze informalia oblinutd din Registru doar in scopurile stabilite de legislalie.

Sec{iunea 4
Drepturile ;i obligafiile furnizorului de date

22, Furnizorul de date are dreptul:

a) si consume informaliile din SIA REA in conformitate cu prevederile Hotdririi Guvernului nr. 68 l/2020

qi a legislaJiei cu privire la schimbul de date gi interoperabilitate;

b) s6 inainteze posesorului Registrului propuneri privind modificarea gi/sau completarea actelor legislative

qi normative care reglementeazl funcjionarea Registrului;

c) sisolicite;i siprimeascide la posesorul Registrului ajutor metodologic 9i practic privind funclionarea

acestuia;

d) sd prezinte propuneri posesorului Registrului privind perfeclionarea ;i eficientizarea funcliondrii



acestuia.

23. Furnizorul de date este obligat:

a) sd asigure schimbul de informalii qi/sau integrarea sistemelor informa{ionale proprii cu SIA REA;

b) s[ colaboreze cu de]inltorul SIA REA pentru asigurarea securitelii accesului la SIA REA 9i si

informeze despre orice acliune suspicioasi de care are cuno$tin!5 gi care ar putea si reprezinte un atentat la

securitatea accesului la SIA REA;

c) sd asigure corectitudinea, autenticitatea li veridicitatea datelor furnizate, cu exceplia datelor prezentate

de c6tre angajatori, care sunt responsabili de corectitudinea, autenticitatea transmiterii datelor si actualizarea

permanent[ in baza corectirilor prezentate conform reglementirilor;

d) sI utilizeze informalia doar in scopurile stabilite de legislalie;

e) sd efectueze mdsurile organizatorice 9i tehnice interne necesare asiguririi protecliei $i confidenlialitAiii

informa!iei transmise citre REA;

f) si asigure furnizarea qi actualizarea tuturor datelor necesare credrii qi mentinerii StA REA, conform

prevederilor Conceptului Sistemului informalional automatizat ,,Registrul electronic al angajalilor" pentru

sectorul bugetar, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.68112020.

Sec(iunea 5
Drepturile ;i obligaIiile destinatarului datelor

24. Destinatarul datelor din Registru are dreptul:

a) s[ utilizeze funclionalitelile SIA REA conlorm rolurilor gi permisiunilor atribuite;

b) si solicite si sd primeascd de la posesorul Registrului ajutor metodologic ;i practic privind funcJionarea

acestuia;

c) sd inainteze posesorului Registrului propuneri privind modificarea gi/sau completarea actelor

normative care reglementeazi funclionarea Registrului ;

d) sd prezinte propuneri posesorului Registrului privind perfeclionarea qi eficientizarea funcliondrii

acestuia.

25. Destinatarul datelor din Registru este obligat:

a) sd utilizeze iniormalia oblinutd din baza de date a Registrului doar in scopurile stabilite de legislalie;

b) sd intreprindi toate mdsurile necesare pentru asigurarea regimului de confidentialitate si securitate a

datelor cu caracter personal in conformitate cu instruc{iunile delindtorului Registrului ;i a Legii nr.l33l20ll

privind proteclia datelor cu caracter personal;

c) se raporteze imediat, in formd verbald gi scrisd, posesorului Registrului qi/sau administratorului tehnic

despre incidentele de securitate;



d) si nu obtini sau sa nu incerce si oblin[ acces neautorizat la informa{ii, indiferent de metodi.

CAPITOLT]L IV

TINEREA $I ASIGURAREA FUNCTIONARII REGISTRULUI

26. REA este linut in formi electronicd, in limba romAnS, de cdtre posesorul Registrului, care asigurd

administrarea, men!inerea, dezvoltarea qi gestionarea continui a acestuia.

27. Administrarea tehnic[ a datelor conlinute in Registru se efectueaz[ de c6tre delindtorul SIA REA, in

baza contractelor incheiate cu posesorul SIA REA qi a prezentului Regulament, prin intermediul complexului

de mijloace software ;i hardware.

28. in Registru se inregistreazi urmdtoarele obiecte informationale:

a) angajatorul;

b) angajatul;

c) raportul de muncd;

d) extrasul raporturilor de munci;

e) schema de incadrare a personalului angajat in sectorul bugetar;

f) statul de personal.

29. Identificarea obiectelor informalionale:

a) identificator al obiectului informaJional ,,angajator" este codul de identificare - IDNO;

b) identificator al obiectului informalional ,,angajatul" este codul de identificare - IDNP;

c) identificator al obiectului informalional ,,raportul de munci" este numirul de identificare unic, generat

gi atribuit de sistem la momentul inregistrdrii datelor de cdtre angajator, grupate in ordine cronologicd dupd data

raportului de muncd per angajat ;i angajator:

d) identificator al obiectului informalional ,,extrasul raporturilor de muncd" este num[ru] de identificare

unic, generat gi atribuit de sistem la momentul generdrii extrasului;

e) identificator al obiectului informalional ,,schema de incadrare a personalului angajat in sectorul

bugetar" este numirul de identificare unic, generat;i atribuit de sistem la momentul generdrii schemei;

f) identificator al obiectului informalional ,,statul de personal" este numarul de identificare unic, generat

9i atribuit de sistem la momentul generirii schemei;

30. Scenariile de bazd aferente obiectului informalional luat la evidenli in sistem:

l) pentru obiectul informalional,,angajator":

a) inregistrarea angajatorilor in SIA REA se efectueazl in 2 etape:



- la etapa I (la momentul implementlrii SIA REA) inregistrarea angajatorilor se efectueaze de cdtre

Serviciul Fiscal de.Slar, in calitate de registrator, in mod automat (tacit), in baza informaliilor disponibile in

sistemele sale informalionale. Datele lips5 se completeaze de cdtre angajator in perioada de tranzilie, care se

acordi in acest scop.

- la etapa II (dup5 implementarea SIA REA) inregistrarea angajatorilor se efectueaze in mod automat

odatd cu inregistrarea datelor despre primul angajat (salariat).

La momentul inregistrdrii fiecare angajator prime$te in sistem statutul ,.actrv".

b) suspendarea statutului de angajator se efectueazd in mod automat odat[ cu:

- prezentarea de cdtre angajator a inregistrerii privind incetarea rapo(urilor de munce pentru ultimul

angajat-salariat;

- expirarea valabilitelii ultimului contract/act administrativ de munci inregistrat.

La aceasta eapA (in ziua urmatoare a survenirii unuia din evenimentele descrise) angajatorul prime;te in

sistem statutul ,,suspendaf'. Statutul ,,acrp" poate fi reluat odati cu inregistrarea in sistem a unui nou angajat

(salariat).

c) scoaterea din evidenli a angajatorilor din SIA REA se efectueaz5 la momentul oblinerii statutului

,.lichidat", odati cu receplionarea informaliei in Registrul fiscal de stat de la Agenfia Servicii Publice despre

lichidarea angajatorului. Scoaterea din eviden!6 presupune doar modificarea statutului obiectului informa!ional,

nu ;i eliminarea fizica din baza de date, astfel fiind pistrat istoricul acestuia.

d) corectarea/completarea datelor are loc dupl cum urmeazd:

- corectarea datelor se efectuatd de citre angajator (cu exceplia datelor precompletate din alte registre de

stat), aplicind opliunea corespunzAtoare, in cazul in care a fost depistatl o eroare a datelor care au fost inscrise

anterior, cu p6strarea obligatorie a istoricului de modificare;

- completarea datelor se efectueazi de cdtre angajator in cazul in care a fost depistatd o omisiune aferent

datelor necompletate la momentul inregistrdrii iniliale/anterioare;

- corectarea datelor pentru angajatorii lichidali se efectueazd prin remiterea solicitdrii corespunzAtoare

acliunii, in adresa Serviciul Fiscal de Stat, prin cererea de corectare/completare a datelor (Anexd la Regulament)

cu anexarea documentelor confi rmative.

e) actualizarea datelor se efectueazi de cdtre furnizorii de date in modul stabilit de legislalie sau acordurile

cu privire la schimbul de informalii qi interoperabilitate, urmare a prezentlrii de cltre angajator a informaliei

despre modificarea datelor citre fumizorii de date.

2) pentru obiectul informalional ,,angajat":

a) inregistrarea angajalilor-salariali in SIA REA se efectueazdin 2 etape:



- la etapa I (la momentul implementirii SIA REA) inregistrarea salaria{ilor se efectueazi de cdtre

Serviciul Fiscal de Sral, in calitate de registrator, in mod automat (tacit), prin extragerea informaliilor

disponibile in sistemele informa{ionale ale SFS.

- la etapa II (dupi implementarea SIA REA) statutul de angajat in sistem se atribuie automat la prezentarea

de cdtre primul angajator a informaliei despre aparilia raportului de munci.

La momentul inregistrlrii fiecare angajat primeqte in sistem statutul ,,acl1v".

b) inregistrarea angajalilor-salariali cu statut special se efectueazd doar penlru fo;tii angaja[i cu statut

special sau militar.

c) suspendarea statutului de angajat se efectueazi automat odata cu:

- depunerea, de citre ultimul angajator la care a activat, a informaliei privind incetarea raporturilor de

munci gi lipsa oriciror rapoarte de munci active;

- expirarea valabilitdlii ultimului contract/act administrativ de munci inregistrat.

Salariatul obline statutul ,,inactiv", odatd cu incetarea raportului de munc[, care se modificd in ,,activ"

odatd cu apariJia unui nou raport de munce.

d) scoaterea din eviden!6 a angajalilor din SIA REA se efectueazd la momentul receplionlrii informaliei

de la Agenlia Servicii Publice privind decesul angajatului. Scoaterea din eviden!6 presupune doar modificarea

statutului obiectului informalional in ,,inactiv", nu qi eliminarea fizicd din baza de date, astfel fiind pdstrat

istoricul acestuia pe parcursul a 75 ani de la ultimul raport de muncd;

e) corectarea./completarea datelor are loc prin:

- corectarea/completarea datelor inregistrate de citre angajator (cu exceplia datelor personale

precompletate din alte registre de stat), se efectueazi aplicind opliunea corespunzdtoare. Spre corectare se

afigeazi doar datele completate anterior, pentru care se permite corectarea. Angajatorul poate corecta./completa

datele atit pentru angaj alii-salariafi cu contract/act administrativ de munci activ cit qi pentru angaja{ii-salariali

cu care contractul/actul administrativ de muncd a incetat;

- corectarea./completarea datelor de cltre angajatorii lichidali se efectueazd prin remiterea solicitdrii

corespunzatoare acliunii, in adresa Serviciul Fiscal de Stat, prin cererea de corectare/completare a datelor

(Anexd la Regulament) cu anexarea documentelor confirmative;

- angajatul-salariat care depisteazi o eroare sau o omisiune aferent6 datelor pe perioada angajdrii acestuia

Ia un angajator activ, indiferent de statutul contractului/actului administrativ de muncd (activ sau suspendat)

este in drept sd solicite corectarea./completarea datelor, cu transmiterea c[tre angajator a cererii (Anexi la

Regulament) cu anexarea documentelor confi rmative.



- angajatul-salariat care depisteazd o eroare sau o omisiune aferenti datelor pe perioada angajdrii acestuia

la un angajator lichidat, este in drept si solicite corectarea/completarea datelor, cu transmiterea cltre SFS a

cererii (Anexd Ia Regulament) cu anexarea documentelor confirmative.

f) actualizarea datelor se efectueazi de c[tre furnizorii de date in modul stabilit de legislalie sau acordurile

cu privire la schimbul de informalii qi interoperabilitate, urmare a prezentirii de citre angajatul-salariat a

informaliei despre modificarea datelor cdtre furnizorii de date'

3) pentru obiectul informalional ,,raportul de munci":

a) inregistrarea raporturilor de munc[ in SIA REA se efectueazd in 2 etape:

- la etapa I (la momentul implementlrii SIA REA) inregistrarea salariatilor se efectueazi de ciitre

Semiciul Fiscal de Star, in calitate de registrator, in mod automat (tacit), prin extragerea informafiilor

disponibile in sistemele informalionale ale SFS. O parte a datelor lipsi in SI al SFS, insd necesare REA, vor fi

consumate din sistemele autoritelilor publice, iar acele date aferent raporturilor de muncd care nu se regasesc

nici intr-un registru de stat al autoritelilor publice se completeazi de citre angajatori in perioada de tranzilie,

care se acordi in acest scop.

- la etapa II (dup[ implementarea SIA REA) inregistrarea raporturilor de munci in SIA REA (aparilia

raporturilor noi de munci) se efectueazd de cdtre angajator prin completarea formularului pentru inregistrarea

ini(ial6 (primari) a raportului de muncd, in baza contractului/actului administrativ de munci intocmit:

- inregistrarea raporturilor de munci pentru angajafii-salariafi cu statut special se efectueazl doar pentru

fo;tii angajali cu statut special sau militar-special la incetarea raporturilor de munce;

b) corectarea/completarea datelor:

- corectarea/completarea datelor aferent raportului de muncd de citre angajator se efectueaz6 (cu exceplia

celor precompletate din alte registre de stat), aplicind op!iunea corespunzetoare. Spre corectare se afigeazi doar

datele completate anterior, pentru care se permite corectarea. Angajatorul poate corecta/completa datele atit

pentru angajalii-salariaJi cu contract/act administrativ de munci activ cit $i pentru angajalii-salariali cu care

contractul/actul administrativ de munce a incetat;

- angajatul-salariat care depisteazl o neconcordanli aferentd raportului de muncl sau a datelor aferente

acestuia, este in drept si solicite corectarea/completarea datelor, cu transmiterea citre angajatorul respectiv a

cererii de corectare/completare a datelor (Anexi la Regulament) cu anexarea documentelor confirmative:

- angajatul-salariat care depisteazi o neconcordanld aferentd raportului de muncd sau a datelor aferente

acestuia, cu un angajator lichidat, este in drept si solicite corectarea/completarea datelor, cu transmiterea citre

SFS a cererii de corectare/completare a datelor (Anex[ [a Regulament) cu anexarea documentelor confirmative;

-completarea datelor despre angaja{ii cu statut special se efectueazd la solicitare, dupl eliberarea din

func!ie;



c) inregistrarea modificirilor qi/sau suspenddrii/reluarea raporturilor de munci se efectueaz[ de c[tre

angajator prin aplicarea opJiunii corespunzltoare qi completarea formularului pentru modificare gi/sau

suspendare /reluare a raporturilor de munca, in baza documentelor confirmative corespunzatoare, in condiliile

in care au loc modificdri in activitatea salariatului. Modificare gi/sau suspendare /reluare raportului de munc[

presupune modificarea doar a statutului raportului de munci, nu qi a statutului salariatului.

d) restabilirea raportului de muncd se efectueazi de catre angajator prin aplicarea opliunii

corespunzetoare, cu anexarea hotiririi instanlei de judecat5.

e) inregistrarea incetirii raporturilor de muncd se efectueazd de citre angajator prin aplicarea opjiunii

corespunzdtoare qi completarea formularului pentru incetarea raporturilor de munci, in baza documentelor

confirmative privind incetarea rapo(urilor de munci. La incetarea raportului de munci este obligatoriu de

completat motivul incetirii raportului de munci. incetarea raporturilor de muncd presupune doar modificarea

statutului obiectului informalional, nu gi eliminarea fizicd dinbaza de date, astfel fiind pdstrat istoricul acestuia.

4) pentru obiectul informalional ,,extrasul raporturilor de munci":

a) generarea extrasului din SIA REA privind istoricul angajdrilor se efectueazd de citre angajat sau de

cdtre angajatorul la care acesta este sau a fost angajat, la solicitarea angajatului. in cazuri exceplionale ca

lichidarea angajatorului, lipsa accesului la serviciile fiscale electronice, extrasul poate fi generat de cdtre

posesorul sistemului. la solicitare;

b) extrasul necesar angajatului se semneazl de cltre angajator, se solicit6 de cAre acesta gi se elibereazi

de c5tre angajator prin intermediul SIA REA, cu aplicarea semndturii electronice qi reflectarea datelor persoanei

responsabile a angajatorului care a semnat documentul respectiv;

c) la solicitare, extrasele pot fi obtinute de la posesorul SIA REA sau autoritelile cu rol de operator in

cadrul SIA REA, imputernicite conform legisla(iei;

d) extrasele generate nu pot fi anulate ulterior din SIA REA.

5) pentru obiectul informalional ,,schema de incadrare a personalului angajat in sectorul bugetar":

I ) pentru autoritdlile publice care cad sub incidenla Legii nr. I 58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funclia

publicd qi statutul funclionarului public:

a) completarea qi generarea schemei de incadrare din SIA REA se efectueazd de cltre angajatorul din

sectorul bugetar in conformitate cu anexa nr. I gi anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 2 l8 din 28

decembrie 201 8 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de incadrare pentru personalul angajat

in sectorul bugetar;

b) schema de incadrare se semneazi de citre conducitorul subdiviziunii economice/financiare/contabile,

conducitorul subdiviziunii resurse umane qi conducitorul autoritAlii/instituliei, documentul final con!inind mai

multe semndturi electronice conform legislaliei;



c) schema de incadrare se aprobS, prin aplicarea semnlturii electronice, de citre conducltorul autoritilii

publice/instituliei ierarhic superioare pentru instituliile din subordine, pentru un an bugetar, qi se expediazi prin

intermediul SIA REA c[tre Ministerul Finantelor;

d) schema de incadrare se restituie spre ajustare, in caz de necorespundere conform cerinJelor legislative,

exclusiv prin intermediuI SIA REA;

e) dupi aprobarea de cetre Ministerul Finan{elor schema de incadrare se remite semnate citre

autoritatea/instituJia a cdreia este schema $i cetre autoritatea ierarhic superioari cdreia se subordoneazd

angajatorul;

I schema de incadrare semnati de cetre toate pirlile se vizualizeazl gi se descarcd de cetre toate pe4ile

participante;

g) pe parcursul anului schema de incadrare poate fi reexaminatd;i aprobat[ in legdturd cu modificarea

efectivului-limitd gi/sau modificarea claselor de salarizare din Legea nr.27012018 privind sistemul unitar de

salarizare in sectorul bugetar;

h) schemele de incadrare generate nu pot fi anulate ulterior din SIA REA.

2) pentru instituliile bugetare care nu cad sub incidenla Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la

funclia publicd $i statutuI funclionarului public:

a) la inregistrarea raportului de munc6 a angajatului in cadrul SIA REA, datele completate in schema de

incadrare, care nu variazd in funclie de datele angajatului, se vor reflecta automat in cimpurile formularului;

b) completarea gi generarea schemei de incadrare din SIA REA se efeciueaza de citre angajatorul din

sectorul bugetar in conformitate cu anexa nr. 3 gi anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 218 din 28

decembrie 2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de incadrare pentru personalul angajat

in sectorul bugetar;

c) schema de incadrare se semneazi de citre conducitorul subdiviziunii economice/financiare/contabile,

conducitorul subdiviziunii resurse umane qi conducdtorul autoritatii/instituliei, documentul final conlinind mai

multe semndturi electronice conform legisla!iei;

d) schema de incadrare se aprob6, prin aplicarea semndturii electronice, de citre conducdtorul autoritatii

publice/instituliei ierarhic superioare pentru institutiile din subordine, pentru un an bugetar;

e) schema de incadrare se restituie spre ajustare, in caz de necorespundere conform cerinlelor legislative,

exclusiv prin intermediul SIA REA;

l) dupi aprobare, schema de incadrare se remite semnati cAtre autoritatea/institulia a cdreia este schema;

g) schema de incadrare semnatd de c6tre toate pdrtile se vizualizeazd qi se descarcd de catre toate pe4ile

participante;



h) pe parcursul anului, schema de incadrare poate fi reexaminate gi aprobat5 in legiturd cu modificarea

efectivuluiJimiti gi/sau modificarea claselor de salarizare din Legea nr.27012018 privind sistemul unitar de

salarizare in sectorul bugetar;

i) schema de incadrare generatA din SIA REA va avea aceleagi efecte juridice similare unui document

eliberat pe hirtie;

j) documentul final va con{ine mai multe semnituri electronice a persoanelor responsabile de

contrasemnare gi aprobare, conform legisla[iei;

k) schema de incadrare va conline codul de bare/codul QR, la scanarea cdruia se vor reflecta date succinte

aferente documentului, cum ar fi: sistemul din cadrul cdruia a fost generat, num[rul, data, denumirea

autoritAli ii institutiei.

6) pentru obiectul informa{ional ,,statul de personal ":

a) completarea gi generarea statului de personal din SIA REA se efectueaz6 de cltre angajatorul din

sectorul bugetar in conformitate cu anexa nr. 5 la Hotirirea Guvernului nr. 201 din I I martie 2009 cu privire

la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcfia publicl li statutul

funclionarului public;

b) statul de personal se semneazi de c[tre conducitorul subdiviziunii resurse umane, conducdtorul

subdiviziunii economice/financiareicontabile gi se aprobI de citre conducitorul autoritalii/instituliei,

documentul final continind mai multe semndturi electronice conform legislaliei;

c) statul de personal se expediazd spre examinare prin intermediul SIA REA citre Cancelaria de Stat;

d) in caz de necorespundere, statul de personal se restituie spre aj ustare conform cerinlelor legislative prin

intermediul SIA REAI

e) dupn aprobarea de cEtre Cancelaria de Stat, statul de personal se remite semnat catre

autoritatea/institulia a cAreia este schema;

0 statul de personal semnat de c[tre toate pA(ile se vizualizeazd;i se descarcd de cAtre toate p[(ile

participante;

g) modificarea statului de personal in cazuI majordrii sau micqor[rii efectivului-limitd al autoritd{ii publice

respective, reorganizlrii autoritAlii publice sau redistribuirii sarcinilor qi atributiilor intre funcliile publice din

cadrul autorititii publice se efectueazd in ordinea stabilitd de Metodologia descrisd in anexa nr. 5 la Hotirirea

Guvemului nr. 201 din I I martie 2009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie

2008 cu privire la funcjia publicl $i statutul func!ionarului public;

h) statul de personal generat nu poate fi anulat ulterior din SIA REA.

3I. Pentru asigurarea function[rii eficiente;i neintrerupte a Registrului, schimbul informa]ional de date

dintre pa(icipanlii la Registru qi baza de date este asigurat in regim nonstop.



^ Capitolul V
INREGISTRAREA DATELOR IN REGISTRU

32. inregistrarea datelor cu privire la obiectele informalionale in SIA REA se efectueazi de cltre

registratori.

33. inscrierile se efectueaz5 in ordine cronologici, fiecdrei inscrieri fiindu-i atribuitd data efectuarii

inscrierii in SIA REA.

34. Fiecdrui obiect informalional i se atribuie un cod unic de identificare generat de SIA REA dupd

introducerea completi sau par!ial6 a datelor cu privire la obiectul informafional.

35. Codul unic de identificare a inregistrdrii este unic, invariabil gi nu poate fi atribuit altor inregistrdri,

inclusiv dupi radierea acesteia din Registru.

Capitolul VI
MODIFICAREA, COMPLETAREA SI RADIEREA DATELOR

DIN RIGISTRU

36. Modificarea gi/sau corectarea/completarea datelor din cadrul Registrului se efectueazd de cdtre

Registratori, prin accesarea ac!iunii corespunzetoare in sistem.

37, Angajatorul are dreptul sd corecteze/completeze datele atit pentru angajalii cu contract/act

administrativ de muncd activ cit gi datele pentru angajajii cu contract/act administrativ de muncl care a incetat.

38. Pentru corectarea/completarea datelor aferente angajalilor-salariaJi in raport cu un angajator lichidat,

angajatul este in drept sd depuni cererea de corectare/completare a datelor (Anexi Ia Regulament) cdtre

Serviciul Fiscal de Stat, cu anexarea documentelor confirmative.

39. Pentru corectarea/completarea datelor aferente angajatorilor lichidali, solicitarea corespunzdtoare

acliunii, va fi remisi in adresa Serviciului Fiscal de Stat prin cererea de corectare/completare a datelor (Anexi

la Regulament) citre Serviciul Fiscal de Stat, cu anexarea documentelor confirmative.

40, Serviciul Fiscal de Stat este in drept sd efectueze acliuni de corectare/completare in baza cererii

depuse de angajat indiferent de statutul raportului de munc6.

41, Modificarea, corectarea;i completarea datelor se efectueazd in termenul de pistrare stabilit conform

legisla!iei.



42. SIA REA asiguri evidenla tuturor modificarilor gi completirilor. Toate modificdrile operate in

Registru sunt pastrate in ordine cronologici cu pestrarea nemijlociti a istoricului acestora. Modificarea qi/sau

completarea datelor nu afecteazi accesarea gi vizualizarea informatiei din Registru.

43. Orice modificare sau completare in SIA REA a obiectelor de evidenld, precum gi scoaterea din

evidenli a acestora, se efectueazi doar in temeiul documentelor justificative qi/sau cu indicarea motivului ce

confirmd veridicitatea acliunilor efectuate in StA REA.

41. Actualizarea informalilor de citre Furnizor nu este consideratl corectarea acestora. Fumizorii de date

sunt obligali sd asigure corectitudinea $i autenticitatea datelor prezentate pentru a fi inscrise in SIA REA;i

actualizarea acestora in modul stabilit de legislalie sau acordurile cu privire la schimbul de informalii gi

interoperabilitate.

45. Termenul de pdstrare este stabilit de legislalie. De la inregistrarea datelor cu privire [a obiectele de

evidenld, pind la expirarea termenului de pistrare, datele sunt pestrate in Registru in conformitate cu actele

normative in vigoare.

46. La expirarea termenului de pdstrare in Registru, datele cu privire la raportul de munci, inclusiv datele

cu caracter personal ce se conlin in acesta, vor fi radiate din Registru, cu inregistrarea evenimentelor

corespunzltoare gi ulterior urmind a fi arhivate conform legislaliei.

Capitolul Vll
REGIMUL JURIDIC DE UTILIZARE A DATELOR DIN REGISTRU

47. Accesul la datele din SIA REA este condilionat de rolul utilizatorului gi a permisiunilor de utilizare.

48. Se interzice utilizarea datelor din Registru in scopuri care contravin legii.

49. Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice se utilizeazi in temeiul Legii nr. 133/20 I I privind

protecjia datelor cu caracter personal.

50. Restric!ii privind modificarea datelor:

a) registratorii pot modifica datele doar in conformitate cu atribuliile pe care le au in cadrul SIA REA

in baza documentelor justifi cative;

b) destinatarii datelor din Registru nu sunt in drept sd modifice datele ob{inute din Registru, iar [a

utilizarea acestora sunt obligali si indice sursa lor;

c) alte categorii de subiecfi sunt restriclionali in utilizarea datelor din Registru in conformitate cu Legea

nr. l33l20l I privind protec{ia datelor cu caracter personal.

51, Datele receptionate din Registru nu pot fi transmise persoanelor te(e, dacd legislalia sau tratatele

internalionale la care Republica Moldova este parte nu previd acest lucru.



Capitolul YIII
INTERACTIUNEA CU FURNIZORII DE INFORMATII

52. Datele din cadrul Registrului se actualizeazd gi se sincronizeazi operativ cu datele din cadrul

registrelor gi sistemelor informalionale de stat.

53. SIA REA acceseazd, in limitele competenlei, registrele ;i sistemele informalionale de stat prevdzute

la pct. 22 din Conceptul Sistemului informalional automatizat ,,Registrul electronic al angajalilor" pentru

sectorul bugetar, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 681 din 10.09.2020.

54. Accesul la informaliile din registrele qi sistemele informalionale de stat este asigurat prin intermediul

platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect.

Capitolul IX
MANAGEMENTUL UTILIZATORILOR IN CADRUL REGISTRULUI SI

PROCESELE DE ADMINISTRARE

55. Managementul utilizatorilor va fi efectuat prin intermediul modulului de gestiune a rolurilor.

56. Pentru asigurarea intervenliei operative in cadrul proceselor, cit $i pentru descentralizarea gestion[rii

utilizatorilor gi a drepturilor, procesele de administrare sunt impd(ite in:

a) administrare de sistem;

b) administrare de conlinut;

c) administrare de utilizatorii

d) administrare de securitate;

e) administrare tehnicd.

57. in cadrul administrdrii de sistem se gestioneazi sistemele operalionale;i sistemele informalionale, se

realizeazI configurdrile de bazi ale proceselor. Administratorul de sistem al SIA REA este delindtorul.

58. Administrarea de conlinut revine registratorilor care sunt responsabili de inscrierea/modificarea,/

completarea informaliei in Registru.

59. Administrarea de utilizatori se realizeazd de cdtre posesor care este responsabil sd asigure atribuirea

rolurilor gi drepturilor de acces la SIA REA prin intermediul delinltorului.

60. Administrarea de securitate este asigurati de c6tre pgsesor gi delinitor. De asemenea, toli subieclii la

Registru vor fi obligali si adopte mdsuri necesare pentru a asigura un nivel de proteclie adecvat a datelor cu

caracter personal.



61. Administrarea tehnici a SIA REA este realizati de cdtre delinitor, care i;i exerciti atribuliile in

conformitate cu cadrul normativ in materie de administrare tehnicd ii mentinere a sistemelor informalionale de

stat.

62. Utilizatorii Registru lu i:

a) Angajatorul - autoritatea publicd sau institulia bugetard in calitate de persoani juridic6 care

corespunde notiunii previzute la art. I din Codul muncii;

b) Angajatul - persoana fizicd angajatd de un angajator in condilii determinate pentru prestarea unei

munci remunerate;

c) Institulia coordonatoare - autoritatea publicd/institulia ierarhic superioarS;

d) Administrator de sistem - Institulia Publicd ,,Centrul de Tehnologii Informalionale in Finanle" cu

responsabilitatea de administrare, dezvoltare, men!inere. securizare ;i asigurare a funclionirii SIA

REA,

63. SIA REA, atit pentru angajator, cit Ei pentru angajali, va fi accesibil prin intermediul

SIA ,,Cabinetului personal al contribuabilului" de pe portalul rvrvrv.sl!.qd, iar gestionarea permisiunilor pentru

persoanele responsabile se va efectua nemijlocit in cadrul SIA REA.

64. Dreptul de acces pentru utilizatori:

a) Administratorii/conducitorii angajatorilor care delin deja acces la serviciile fiscale electronice, vor

obline accesul la SIA REA in mod automat, la momentul implementirii sistemului. Serviciul electronic SIA

REA va fi accesibil atit pentru angajatori, cit ;i pentru angajali prin intermediul SIA ,,Cabinetului personal al

contribuabilului", autentificarea in cadrul SIA REA se va efectua prin intermediul serviciului guvemamental

MPass. Angajatorii gi angajalii care nu au acces la serviciile fiscale electronice vor parcurge etapele de conectare

gi oblinere a accesului prin intermediul SIA ,,Cabinetului personal al contribuabilului", conform reglementdrilor

aferente sistemului respectiv;

b) Institu{ia coordonatoare va ob.tine acces la SIA REA in baza cererii depuse cdtre posesor care va

transmite solicitarea citre delindtor care este responsabil de crearea accesului;

c) Administratorul de sistem obline accesul in baza relaliilor contractuale dintre

Institulia Publicd ,,Centrul de Tehnologii lnformalionale in Finan{e";i Serviciul Fiscal de Stat, precum qi in

baza Hotiririi Guvemului nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Institulia publici ,,Centrul de Tehnologii

lnformalionale in Finanle", prin care CTIF are competenla de administrare, dezvoltare, men{inere gi asigurare

a func{iondrii sistemelor informa}ionale in finanle publice.

65. Autorizarea utilizatorilor se produce in conformitate cu nivelul de acces stabilit ;i rolul pe care il

delin in SIA REA, utilizatorii au posibilitatea si acceseze funclionalitIlile sau informaliile disponibile potrivit

permisiunilor primite.



66. Dreptul de acces la SIA REA pentru utilizatori se revocd in urmitoarele cazuri:

a) in temeiul cererii (demersului) conducltorului instituJiei citre SFS;

b) la incetarea raporturilor de serviciu/ de muncd ale utilizatorului;

c) la intervenirea modificdrilor raporturilor de serviciu/de munci c6nd noile atribufii nu impun accesul

la datele din Registru;

d) la incdlcarea regulilor de utilizare a sislemului;

e) la constatarea inc[lcdrii securitilii informaJionale de c6tre utilizatorul sistemului.

Capitolul X
ASIGURAREA PROTECTIEI $I SECURITATII INFORMATIEI

REGISTRULUI

67. Asigurarea protectiei gi securitdlii informaliei se realizeazd prin totalitatea m[surilor normative,

organizatorice gi economice, precum Ei a mijloacelor software-hardware, care sunt orientate spre asigurarea unui

nivel necesar al integrititii, confidenlialitilii ;i accesibilitilii resurselor informalionale ale SIA REA.

68. Datele din Registru fac parte din categoria datelor cu caracter personal. Asigurarea securitdlii,

confidenlialitAlii $i integritetii datelor prelucrate in cadrul Registrului se efectueazd in conformitate cu Legea

nr. 133/20 I I privind proteclia datelor cu caracter personal ;i a Cerinlelor fa!6 de asigurarea securitSlii datelor cu

caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informaJionale de date cu caracter personal,

aprobate prin Hotdrirea Guvemului nr. 112312010, precum gi a Regulamentelor interne ale SFS privind

prelucrarea ;i proteclia informaliilor ce conlin date cu caracter personal.

69. M[surile de proteclie qi securitate a informa]iei cu caracter personal din Registru se efectueazi

neintrerupt de cifie toli subieclii SIA REA.

70. Obiecte ale asigurdrii protecliei ;i securitilii informaliei din Registru se considerd tot complexul de

mijloace software qi hardware care asiguri realizarea proceselor informalionale:

a) baza de date. sistemele informalionale, sistemele opera!ionale, sistemele de gestiune a bazelor de date

qi alte aplicalii care asigurd funclionarea Registrului;

b) sistemele de telecomunicaJii, refelele, serverele, calculatoarele si alte mijloace tehnice de prelucrare

a informatiei.

71, Protec!ia informaliei cu caracter personal din Registru la nivel de posesor al Registrului se efectueazi

prin urmitoarele metode qi mecanisme tehnologice:

a) folosirea metodelor criptografice de transmitere a informaliei prin relelele de transport de date

guvernamentale;



b) utilizarea funclionalitililor de autentificare ale serviciului guvemamental de autentificare gi control

al accesului (MPass);

c) autorizare bazate pe roluri qi permisiuni;

d)controlul accesului gi jumalizarea activitililor efectuate;

e)efectuarea periodici planificati conform procedurilor din Regulamentul intem al delin6torului a

copiilor de rezervi a datelor qi fiqierelor mijloacelor de program;

f) efectuarea tuturor misurilor aferente asiguririi restabilirii gi continuitilii funcliondrii Registrului in

cazul incidentelor;

g)auditarea SIA REA.

72. Politica de securitate informa!ional6 pentru asigurarea respectdrii regulilor, standardelor gi normelor

general acceptate in domeniul securitelii informalionale se va elabora gi se va implementa de citre proprietar,

posesor, delin[tor gi registrator, incluzind:

a) identificarea persoanei responsabile de elaborarea, implementarea 9i monitorizarea politicii de

securitate;

b) principalele mdsuri tehnico-organizatorice necesare asiguririi securitelii ;i funclionlrii Registrului ;i
procedurile interne ce exclud cazurile de modificare nesanclionati a mijloacelor software gi/sau a

informa!iei din Registru;

c) responsabilit6!ile personalului privind asigurarea securitAlii informa{ionale;

d) procedurile de control intern privind respectarea condiliilor de securitate informalionalL

73. Securitatea informationali se mentine pe parcursul intregului ciclu de viatd al SIA REA gi se

perfec{ioneazi continuu, pentru prevenirea noilor pericole informa}ionale.

Capitolul XI
CONTROLUL SI RESPONSABILITATEA

74. SIA REA este supus unui control intern $i extern. Controlul intern privind organizarea gi funclionarea

Registrului se efectueazE de citre Ministerul Finanlelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Controlul

extern asupra respectirii cerinlelor privind crearea, linerea, exploatarea ;i reorganizarea Registrului se

electueazi de cetre institu!ii abilitate qi certificate in domeniul auditului informatic.

75. Responsabilitatea pentru organizarea func!iondrii SIA REA apa4ine posesorului acestuia.

76. Subiec{ii in atribuliile cdrora intri linerea Registrului, inscrierea datelor, furnizarea informa}iilor din

Registru, precum qi asigurarea func!iondrii Registrului, poarti rlspundere civilS, contravenJionald sau penald,

dupi caz, conform legislaliei, pentru autenticitatea, fiabilitatea, integritatea informaliei, precum;i pentru

pSstrarea/stocarea qi utilizarea acesteia.



77. Toli subieclii SIA REA poarte respundere civilS, contraventionald sau penali, dupd caz, conform

legislaliei, pentru prelucrarea, divulgarea qi transmiterea informaliei din SIA REA ce conJine date cu caracter

personal persoanelor te4e, contrar prevederilor legislajiei.

78, Pbstrarea Registrului este asigurati de posesor pini la adoptarea deciziei despre lichidarea acestuia.

in cazul lichidirii, datele 9i documentele conlinute in acesta se transmit in arhivi conform legislaliei.

79. Pentru asigurarea funclionalidlii eficiente;i neintrerupte a SIA REA, schimbul informalional dintre

participanlii la Registru gi baza de date este asigurat in regim nonstop.

80, Funclionarea SIA REA se suspendi de cltre administratorul tehnic, dupi coordonarea prealabili cu

posesorul, in caz de aparilie a uneia dintre urmdtoarele situalii:

a) in timpul efectuirii lucrdrilor profilactice ale complexului de mijloace software gi hardware al SIA

REA;

b) la incdlcarea cerinlelor sistemului securidtii informaliei, dace aceasta prezintl pericol pentru

functionarea SIA REA;

c) in cazul apariliei dificult6lilor tehnice in funclionarea complexului de mijloace software ;i hardware

al SIA REA;

d) la cererea scrisd a posesorului;

e) la apari!ia impedimentelor justificatoare.

81, in cazul apariliei dificultililor tehnice in funclionarea complexului de mijloace software qi hardware

al SIA REA din cauza impedimentelor justificatoare sau din vina te(elor persoane, este posibili suspendarea

funclionlrii SIA REA, cu informarea ulterioari a subiec{ilor Registrului prin mijloacele tehnice disponibile.



Anexd la Regulamentul cu privire la modalitatea de linere q

Registrului electronic al angqjalilor

ti de utilizqre a Sistemului inlormqlional automatizat

Cerere de corectare/completare a datelor

Data I I
ziua luna anul

Capitolul l.
Date personale (se bifeazl tipul solicitantului)

ANGAJAT

. Codul fiscal IDNP/ IDNO:I

2 . Numele, prenumele/ Denumirea comp leta

1.3. Domiciliul (municipiu. oraq, comuni)/Adresa sediului

I .4. MenJiuni suplimentare:

Capitolul 2.

Date de corectare/completare

Nr.
crt.

Denumirea datelor care urmeazi
a fi corectate

Angajat/angajat
or aferent

datelor ciruia
se afectueaz6

corectarea (cod
IDNP/IDNO)

Datele conform
Sistemului

informa!ional

Informatia care
urmeazi a fi
introdusi

Data din care iqi
produce efectul

modificarea

I
,,

3 { 5 6

r) atribute aferente obiectului
informa{ional "angajat"
(salariat):

! ANGAJATOR tr



q) date despre studii aferente
an gaj ut u lui - s a I ar i at (opf iona l)
- nivelul de invatamint
conform art.l2 din Codul educatiei
al Republicii Moldova m.15212014

- tipul de invalAmint (zi sau

frecvenl6 redusd)

- domeniul de formare
profes ionalS/speci alitatea

- pregdtirea profesional6 (califi cdri,
specializdri. cursuri)

- perioada,/durata studiilor

h) date specifice angajalilor cu
obIiga1iune niLitard;

- sradul militar

- statutul (recrut sau rezervist)

L) alte dute generale ule angaiutului

- date aferente persoanelor cu
dizabilitali (grad: accentuat, mediu.
sever; alte date) (op{ional)

- e-mail (op{ional)

- telefon fix (oplional)

- telefon mobil (opJional)

2) atribute aferente obiectului
informalional ,,raport de muncl"

a) date privind raportul de muncd a
angaj atului:

- raportul de munci (conform
clasifi catorului raporturilor de

muncA aprobat prin anexa nr.7 la
Ordinul Ministerului Finanlelor
m.12612017\

- categoriile persoanei asigurate
(conform Clasifi catorului
categoriei persoanelor asigurate),
pe parcursul unei luni acela5i

angajat poate fi declarat cu citeva
categorii)

- codul funcliei care acordd dreptul
Ia pensie in condilii speciale
(conform Clasifi catorului funcliilor
care acordi dreptul la pensie in
condilii speciale)

- data atribuirii la codul funcJiei
care acordi dreptul la pensie in
condilii speciale

h) tipul raportului de muncd a
angajatului:

- aparilie raport de muncd f-------_-]



- modificare raport de munca

- suspendarea raporturilor de
muncd

- incetarea raporlurilor de muncI

- restabilirea raporturilor de muncd

- reluarea raporturilor de muncE

- corcctarca./completarea datclor

- "angajat-fantoma" (pentru
angajalii care nu se prezintA in
prima zi de lucru sau dispar fhr[ a

anunla/raspunde la apeluri/scrisori
in primele 3 zile de la angajare)

c) date aferente inregistrdrii iniliale a
raportului de muncd al
angajatului:

- tip angajat (salariat)

- statutul angajatului din sectorul
bugetar (ordinar, special)

d) dote privind aparilia raportului de
muncd a I ungaj atului-s alariat :

- data incheierii contractului
individual de munc5/actului
administraliv de numire in func1ia
publicd

- data de Ia care iqi produce efectul
contractul individual de
muncd./actul administrativ de

numire in funclia publicl

- durata contractului/actului
(perioadd determinatS./

nedeterm i natd/pe perioada

concediului de ingrijire a copilului)

- data pin6 la care i;i produce

efectul contractul/ actul pe

perioada delerminata

- perioada de probd (dupd caz)

- ripul activitAlii:
de baz|./ prin cumul

- durata timpului de muncd:

- ocupalia (conform
Clasifi catorului ocupatiilor din RM
(coRM 006-14)
- salariul de bazd

- salariu penlru cumul, la necesitate
(in cadrul entit5lii sau in afara
acesteia)

e) locul des/dsurdrii activitdsii de
cdtre angajal tn entitatea
angajatorului:



- subdiviziunea/sucursala conform
datelor angajatorului

- adresa
subdiviziunii/subdiviziunilor
structurale (codul regi unii/codul
localitatii - CUATM) sau adresa
juridici unde iqi desfiqoard
activitatea salariatul.

- genul de activitate conform
datelor angajatorului (conform
cAEM-2)

f) date specifice angaj atului-salari at
in seclorul bugetar:

- categoria instituliei conform
Criteriilor 5i modului de raportare a

unor unitili bugetare la categoria
instituJiei corespunzdtor
domeniului de activitale

- codul grupului ocupalional
(corespunzdtor domeniilor de

activitate bugetara)

- denumirea subdiviziunii
structurale

- funcJia gi codul (conform
clasifi catorului sistemului unitar de

salarizare in sectorul bugetar)

- tipul de personal (funclii de

conducere, funcJii de execu!ie,
personal auxiliar (muncitori)

- vechimea in muncd in cadrul
entird!ii (numarul de ani. luni. zile)

- vechimea in muncl aferentl
treptei de salarizare (numirul de

ani, luni. zile)

- clasa de salarizare

- treapta de salarizare
corespunzitor vechimii in muncd

- clase pentru vechime (vechime in
muncd: numlrul de ani, luni, zile)

- numlrul de clase suplimentare
conform treptei de salarizare

- devieri de clase

- clasa de salarizare final5
determinatd

- coeficientul de salarizare
corespunzEtor clasei

- valoarea de referinl6 aplicatd



- sporul lunar pentru $adul
profesional (gradul profesional,
sporul lunar)

- sporul lunar pentru delinerea
titlului ptiinlifi c/9tiin{ifi co-didactic

- sporul lunar pentru delinerea
titlului onorific

- sporul pentru performan{a

- sporuri cu caracter specific

- pl51i salariale suplimentare de
care pol beneficia angajalii

- salariul mediu lunar pind la
punerea in aplicare a Legii
nr.27 0lZ0 18 privind sistemul unitar
de salarizare in sectorul bugetar, in
condiliile art.27 din legea
menlionala

- diferenla de salariu calculat
confornr prevederilor art.27 din
Legea nr.2701201 8 privind
sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar

- plata compensatorie

- salariul lunar

g.) date privind modificarea
raporlului de muncd a angajatului-
salarial:

- dala actului de nrodificare (acord,

ordin. dispozilie. decizie. hotdrire)

- tipul modificdrii raportului de
muncd (transfer/

detaqare/concediul de ingrij ire a
copilului/concediul patemal)

- temeiul modificlrii raporturilor
de muncd

- perioada modificdrii raportului de
muncd (de lalpina la)

- date aferente noului loc de muncd
(dup[ caz)

h1 date privind suspendarea
raportului de muncd/ reluarea
ac tiv i t dl i i ungsj dtul u i- s al ar i at

- data actului de suspendare (acord,

ordin. dispoziJie. decizie, hotirire)

- tipul suspend6rii/reluirii
raportului de muncd (conform
art.76 din Codul muncii al
Republicii Moldova nr. I 54/2003)



- temeiul suspenddrii/reluiri i

raportului de munca

- data actului de reluare a activitilii
de muncd

U dal e prir)ind incetqre a raport ului
de muncd al ungojatului-salariat.

- data actului de incelare (acord.

ordin. dispozilie, decizie, hotdrire)

- data incetdrii raportului de munc6

- temeiul incetdrii raporturilor de
muncA (conform clasifi catorului
menlionat in Ordinul SFS

nr.33lZ0l9 cu privire la
modificarea Ordinului SFS

nr.126/2017)

- perioada acorddrii indemniza!iei
unice pentru anii de activitate in
funclia publicd

- suma acordatd indemnizaliei
unice pentru anii de activitate in
funclia publicl

.i) dul e pr iv i nd re stab il i re a raportului
de muncd al angajatului-salariat

- data actului de restabilire (acord

ordin" dispozilie, decizie, hotirirej
- motiwl restabilirii Ia Iocul de
munca

a date specific e angaj atului-sa lariat
cu statut special;

- perioada angajirii;

- statutul special (militar etc.)

l) dal e privind comuni care a
accidentului de muncd (adilionale
datelor de identificare a
angaj atorului Si angajatului):

- data;i ora producerii accidentului

- locul 5i circumstanlele care se

cunosc in leg6tur6 cu accidentul
produs

n1) date pr ivind raport are a
accidennlui de muncd (adilionale
datelor de identiJicare a
angaj atorului Si angaj atului) :

- clasifi carea accidentului
(individual/colectiv)

- tipu) accidentului (cu incapacitate
temporara de munc6. grav. mortal)



- circumstanJele/imprejuririle care
au condus Ia producerea
accidentului

- cauza accidentului de muncd
(dependente de una sau mai multe
cauze: execulant, mijloacele de
produclie, sarcina de munci.
mediul de munci)
- caracterul vitimlrii violente a

organismului accidentatului

- numir de zile cu incapacitate de

muncd. inclusiv cele pind la deces
(in cazul accidentelor soldate cu
deces)

CONFIRMAM ci datele incluse in Cerere sint depline qi veridice:

(Numclc. prcnumcle pcrsoanei)

4.1. Codul subdiviziunii SFS

4.2. Denumirea subdiviziunii SFS

4.3. Data efectuerii modific[rilor

(SemnAtura)

Capitolul 3.
Se completeazi de personalul SFS

(Data)

Semnitura persoanei responsabile din cadrul SFS



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire

la modalitatea de finere a Registrului electronic al angaja(ilor;i de utilizare a
Sistemului informational automatizat

1. Denumirea autorului gi, dupn caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hot[ririi Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de

linere a Registrului electronic al angajalilor qi de utilizare a Sistemului informalional automatizat a
fost elaborat de cltre Ministerul Finantelor (Serviciul Fiscal de Stat).
2. Condi{iile cc au impus elaborarea proiectului qi finalitif ile urmirite
Proiectul Hotdririi Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de

linere a Registrului electronic al angajalilor qi de utilizare a Sistemului informalional automatizat a

fost elaborat intru executarea prevederilor pct. 4 din Hotdrdrea Guvemului nr. 681 din l0 septembrie
2020 Cu privire la aprobarea Conceptului Si,stemului in/brma1ional automatizat ,,Regislrul
elec'tronic al trngajalilor" pentru sectorul bugetar, care stabileqte c6, Serviciul Fiscal de Stat, inainte
de punerea in exploatare a Sistemului informalional automatizat ,,Registrul electronic al
angajalilor", va elabora qi va prezenta Guvemului spre aprobare, prin intermediul Ministerului
Finanlelor, proiectul de hotdrire privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de linere
a Registrului electronic al angajalilor qi de utilizare a Sistemului informa{ional automatizat.
in prezent. unicele surse de informalii cu privire la persoanele angajate sunt datele declarate de c[tre
angajatori in darile de seamd fiscale prezentate Serviciului Fiscal de Stat, informaliile pe care [e

delin Casa Nalionala de Asigurari Sociale qi Compania Nalionald de Asigurdri in Medicind privind
persoanele, precum 5i informajiile din Registrul func{iilor publice gi al funclionarilor publici, insd
aceste date nu sunt suficiente pentru crearea unui registru la nivel nalional privind evidenla
raporturilor de muncA.

Astfel, proiectul Regulamentului cu privire la modalitatea de linere a Registrului electronic al
angajalilor si de utilizare a Sistemului informalional automatizat stabile;te modul de organizare gi

mecanismul de funclionare a resursei informalionale destinate evidenJei integrate si sistematizate a
informaliei aferente raporturilor de munca ale acestora.
Sistemul informalional automatizat ,,Registrul electronic al angajaJilor" reprezint[ totalitatea
mijloacelor software, hardware, informa{ionale, organizalionale, a sistemelor de transmitere a
datelor, a tehnologiilor de utilizare a lor, a normelor de drept Ei a infrastructurii pentru susfinerea
infomralionald a notificdrii, a evidenlei, a monitoriz6rii si a raportdrii informaliei cu privire la
persoanele angaj ate din sectorul bugetar.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea legislatiei
na(ionale cu legisla(ia Uniunii Europene
Proiectul de Hot6rire de Guvem nu are drept scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia
Uniunii Europene.
,1. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea proiectelor noi
Proiectul Hotiririi Guvernului prevede aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de !inere
a Registrului electronic al angajalilor gi de utilizare a Sistemului informalional automatizat.
Resursa informationald SIA REA reprezint[ un spaliu informalional unic pentru stocarea inscrierilor
referitoare la aparilia 5i modificarea raporturilor de muncd a angajalilor, care oferd mecanisme

automatizate qi eficiente pentru gestionarea;i monitorizarea on-line a informaliei despre persoanele

angajate, precum qi pentru analiza riscurilor nerespectdrii legislaliei.
Registrul este parte componentd a resurselor iniormalionale de stat ale Republicii Moldova.
Formarea resursei informalionale in cauzd se realizeazd prin intermediul func{ionirii SIA ..Registrul
electronic al angajalilor".
SlA.,Registrul electronic al angajalilor" este destinat pentru a crea o resursd informalional[ privind
persoanele angajate din sectorul bugetar de pe teritoriul Republicii Moldova pqn gglegafea,



stocarea gi actualizarea datelor aferente acestora. Informa{ia respectivl va fi pusd la dispozilia
persoanelor interesate, in conformitate cu legisla!ia in vigoare.
Registrul este organizat astlel incdt s6 asigure ca procesele de inregistrare Ei acces si fie simple,
eficiente, accesibile $i transparente.
Registrul conline date privind persoanele angajate din sectorul bugetar, qi alte menliuni privind
raportul de munci ;i obiectele de evidenla.

5. Funtlamentarea econ o m ico-fin a ncia ri
Adoptarea proiectului de Hothrire nu va implica cheltuieli financiare suplimentare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect va fi necesard modificarea qi completarea
altor acte norrnative, odatd cu implementarea SIA REA.
7. Avizarea pi consultarea publici a proiectului
In scopul respect6rii prevederilor Legii nr. 23912008 privind transparenla in procesul decizional,
proiectul Hotdrdrii de Guvem a fost plasat pe pagina oficiali a Ministerului Finanlelor

\t !! r!:.,[ff,gg1_,gltl, compartimentul Transparen![ decizionald, directoriu[ Procesul decizional.

8. Constatirile expertizei anticorup!ie
Informafia privind rezultatele expertizei anticoruplie va fi inclusi dupd receplionarea raportului de

expertizd anticoruplie in sinteza obiecliilor 9i propunerilor/recomandirilor la proiectul de ho1[rdre.

9. Constatirile expertizei iuridice
InformaJia referitoare la concluziile expertizei de compatibilitate a proiectului de hotirdre cu alte
acte normative in vigoare, precum qi respectarea normelor de tehnici legislativ6 va fi inclusi dupd
receplionarea expertizei juridice in sinteza obiectiilor qi propunerilor/recomandarilor la proiectul de

hotdr6re.

Secretar de Stat
,l

Tatiana MNICICHINA
t
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MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

MI4HIIC TE P CTBO OI4HAHC OB
PECTIYEJIHKII MONAOBA

MD-z005, mun.Chitineu, str.Constantin Tdnase ff. 7

n rwv.mf.gov.md. tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

. 2021 nr. 26-12/r-16/ 361/96

Cancelaria de Stat

CERERE
privind inregistrarea de citre Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului

Tatiana IVANICICHINA

Nr.
crt.

Criterii de inregistrare Nota autorului

I Categoria gi denumirea proiectului Proiectul Hoterarii Guvemului privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modalitatea de Inere a

Registrului electronic al angajalilor gi de utilizare a

Sistemului informalional automatizat.
Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finanlelor (Serviciul Fiscal de Stat)

Justifi carea depunerii cererii in scopul executtrrii prevederilor pct. 4 din HotarEea
Guvernului nr. 6El din l0 septembrie 2020 ,,Cu privire la
aprobarea Conceptului Sistemului informational automatizat

,,Registrul electronic al angajalilor" pentru sectorul bugetar,
care stabileqte cd, Serviciul Fiscal de Stat, inainte de punerea
in exploatare a Sistemului informalional automatizat

,,Registrul electronic al angajalilor", va elabora 9i va
prezenta Guvemului spre aprobare, prin intermediul
Ministerului Finanlelor, proiectul de HotArare privind
aprobarea Regulamentului cu privire Ia modalitatea de linere
a Registrului electronic al angajalilor gi de utilizare a

Sistemului informalional automatizat.

4 Lista autoritatilor fi institutiilor a caror avizare este

necesara
Ministerul Finanlelor

Ministerul Senatalii, Muncii qi Protecfiei Sociale

Compania Nalional6 de Asigurdri in Medicini
Casa Nafionali de Asigwlri Sociale

Ministerul Educaliei, Culturii ti Cercefirii
Ministerul Afacerilor lnteme
Ministerul Justiliei

Centrul National Anticoruptie

r)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

Termenul-limit6 pentru depunerea
avizelor/expertizelor

l0 zile lucrbloare

Lucia Hincu. Tel. (022) 82 33 80, email: Iucia.hincu@sfs.rndPersoana responsabild de promovarea proiectului

1. Proiectul hotaIarii Guvemului

2. Nota informaliva

Anexe

Data gi ora depunerii cererii

9 SenmAtura (semnat electronic)

z.

5.

6.

,7

8.

Secretar de Stat


