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H O T Ă R Î R E 

cu privire la aprobarea actelor în vederea executării prevederilor 
 Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 

 
 
31 ianuarie 2017 

nr. 1/7                                                                                                                     mun. Chişinău  

 Audiind informaţia prezentată de Svetlana NOVAC, Director adjunct al INJ, privind 
necesitatea înregistrării Institutului Naţional al Justiţiei, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, în temeiul Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Legii 
privind accesul la informaţie nr. 982 din 11.05.2000, Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu 
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter 
personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului 
Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 296 din 15 mai 2012 şi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind Institutul  
Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A aproba Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea 
acestora în cadrul sistemelor informaţionale gestionate de Insitutul Naţional al Justiţiei (INJ), 
conform Anexei nr.1. 
 

2. A aproba Regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în 
sistemul de evidenţă a salariaţilor Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), conform Anexei nr.2. 
 

3. A aproba Regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în 
sistemul de evidenţă a audienţilor şi beneficiarilor Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), 
conform Anexei nr.3. 
 

4. A aproba Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Institutului 
Naţional al Justiţiei, conform Anexei nr.4. 
 

5. Responsabil de executare prezentei hotărîri se desemnează Directorul Institutului Naţional al 
Justiţiei. 

 
 
Preşedintele Consiliului                                                                                      Mariana PITIC 
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