
 

 
 

Republica Moldova 

IMSP SR NISPORENI  

 

O R D I N 

 

_______2016 nr. ___A 

or.Nisporeni  

 

 

Cu privire la implementarea politicii de securitate a 

datelor cu caracter personal 

 

În temeiul Legilor nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”, nr. 241 din 

20.11.2008 „Cu privire la donarea de sînge şi transfuzia sanguină” şi, Hotărîrii de Guvern nr, 1123 din 

14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, întru realizarea 

cerinţelor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1279 din 19.12.2012 „Cu privire la responsabilităţile de 

acces a beneficiarilor la Sistemul Informaţional Automatizat „Serviciul de Sînge”, în scopul reglementării 

responsabilităţilor personalului angajat care au acces la datele cu caracter personal în cadrul sistemelor 

informaţionale automatizate şi documentar, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.797  din 17.10.2016 Privind 

aprobarea politicii de securitate a datelor cu caracter personal la prelucrurea acestora in cadrul sistemelor 

informalionale de date cu caracter personal, cît şi în corespundere cu Regulamentul IMSP SR Nisporeni 

nr.7 din 26.01.2016, ca urmare a asigurării securităţii datelor cu caracter personal, 

 

ORDON: 

1. A abroga Ordinul IMSP SR Nisporeni nr.28 A din 20.01.2012 ,,Cu privire la protecţia datelor cu 

caracter personal de către IMSP SR Nisporeni”. 

2. Se aprobă: 

 Politica de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaţionale 

gestionate de IMSP Spitalul Raional Nisporeni (anexa nr.1); 

 Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în sistemul 

informaţional automatizat Serviciului de Sînge „CTS Manager” în cadrul Centrului Naţional de 

Transfuzie a  Sîngelui ( anexa nr. 2) ; 

 Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în sistemul 

informaţional automatizat contabil „1C” în IMSP SR Nisporeni, anexa nr. 3 ; 

 Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului 

Resurse Umane, anexa nr. 4; 

 Lista nominală a utilizatorilor, autorizaţi să acceseze date cu caracter personal după cum 

urmează: 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA „Serviciul de Sînge” şef secţie transfuzie a 

sîngelui – Sorocan Alina. 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA „1C ” deţinătorul funcţiei de contabil şef – Lidia 

Popov. 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA Serviciului Resurse Umane – SIERUSS – şef 

serviciul resurse umane Sterpu Ecaterina 



 
 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA 116 CNAM – Şef serviul economic – Prodan 

Rodica 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,,DRG” – şef secţie informatică şi statistică 

medicală – Robu Olga 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,,Consiliere şi testare la HIV-SIDA” – asistent 

medical cabinet CCTV Caea Nelea 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,,Sistemul de Alertă a maladiilor infecţioase” – 

medic infecţionist Ursu Angela 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,,Doctor Elix – evidenţa analizelor” – asistent 

medical secţia consultativă Echim Valentina 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,, SIME ITS – monitorizarea şi evaluarea 

pacienţilor cu boli sexual transmisibile” – asistent medical cabinet dermatovenerolog – 

Gorceag Ecaterina 

 Se numeşte responsabil de administrarea SIA ,,ONIX” – operator la calculator ,,ONIX”  Popa 

Elena 

 Se numeşte responsabil de administrarea SINE TB  - medic ftiziopneumolog Nina Ioniţa 

3. Managerul calităţii, vicedirectorul medical, şefii de subdiviziuni şi servicii, farmacist, asistent 

medical principal: 

 vor lua  act despre prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1279 din 19.12.2012 

„Cu privire la responsabilităţilor de acces a beneficiarilor la Sistemul Informaţional 

Automatizat „Serviciul de Sînge”, cu îndeplinirea necondiţionată a acestuia; 

 vor informa personalul medical şi nemedical din subdiviziuni despre prevederile ordinului 

în cauză; 

 vor organiza activităţile de asigurare a datelor cu caracter personal în corespundere cu 

Politica şi Regulamentele aprobate prin prezentul ordin. 

4. Şef SRU (dnei Sterpu Ecaterina) va asigura: 

 monitorizarea respectării politicii de asigurare a datelor cu caracter personal în cadrul IMSP SR 

Nisporeni; 

 revizuirea anuală a responsabililor din cadrul IMSP SR Nisporeni; 

8.Specialistul manager tehnologii informaţionale din cadrul secţiei informatică şi statistică medicală – 

Lupu Cristina: 

 va elabora şi ţine la control Lista responsabililor pentru asigurarea politicii de securitate a datelor 

cu caracter personal în cadrul unităţilor serviciului de sînge beneficiari ai Sistemului Informaţional 

Automatizat „Serviciul de Sînge”, ,,1 C”, SINE TB. 

 a prezenta raportul generalizat despre incidentele de securitate a sistemelor informaţionale de date 

cu caracter personal Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, anual, pînă 

la data de 31 ianuarie. 

 va asigura plasarea Politicii şi Regulamentelor menţionate mai sus pe site-ul IMSP SR Nisporeni 

(www.sr-nisporeni@ms.md). 

9. Reţelei medicale: 

 A asigura regimul de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, cît şi păstrare a 

secretului profesional. 

 La completarea fişelor medicale şi de staţionar, altor formulare de evidenţă sau supraveghere 

medicală sau epidimiologică este necesar de a asigura consimţămîântul scris persoanei pentru 

prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea şi transmiterea) informaţiei de sănătate. 

 A comunica despre diagnostic, rezultatele analizelor, tratamentul primit numai persoanei examinate 

sau reprezentantului legal (părintelui sau tutorelui). 

 A examina cererile parvenite de la organele de urmărire penală, judecătorii şi alte organe de stat la 

prezenţa motivelor întemeiate pentru colectare a datelor de sănătate. 

 A majora vigilenţa în privinţa respectării confodenţialităţii în bolile stigmatizate – HIV/SIDA, 

tuberculoza, ITS, sănătate mintală. 

http://www.sr-nisporeni@ms.md/


 Nu se permite transmiterea listelor nominale a bolnavilor de ITS, HIV, TB, persoanelor cu adicţie – 

narcomanie sau alcoolism, tulburări mentale şi de comportament organelor MAI pentru efectuarea 

măsurilor profilactice, decît numai cu acordul persoanelor. 

10. Vicedirector medical – dl Ciuş Alexandru: 

 va monitoriza şi asigura respectarea politicii de asigurare a datelor cu caracter personal în cadrul 

instituţiei; 

11. Managerul calităţii, director dna Lidia Crăciun: 

 va organiza periodic audit intern la compartimentul asigurarea politicii privind protecţia datelor cu 

caracter personal în cadrul IMSP SR Nisporeni. 

 

Controlul executării prezentului ordin se atribuie vicedirectorului medical Alexandru Ciuş. 

 

 

Director interimar IMSP SR Nisporeni                                                         Lidia Crăciun 

 

Contrasemnat jurist                                                                                         Ecaterina Sterpu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


