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Cu privire la modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 

----------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 „Despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea, evidența, păstrarea, 

sistematizarea şi utilizarea informației dactiloscopice şi Listei funcțiilor deținute 

de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii” (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1366), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1) în denumirea, cuprinsul hotărîrii și al anexelor la aceasta, cuvintele 

„informație dactiloscopică” şi „Direcţia informaţii şi evidenţe operative”, la orice 

caz gramatical, se substituie cu cuvintele „date dactiloscopice”, şi, respectiv, 

„Serviciul tehnologii informaţionale”, la cazurile gramaticale corespunzătoare;  
 

2) anexa nr.1 la hotărîre: 

a) se completează cu punctele 11, 12 , 13 și 51 cu următorul cuprins: 

„11. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul obținerii, evidenței, 

păstrării, sistematizării și utilizării datelor dactiloscopice se efectuează în 

conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

12. În condițiile prezentului Regulament, vor fi prelucrate doar date cu 

caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit, conform 

competențelor atribuite organelor competente, asigurîndu-se un nivel de 

securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de 

prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

13. În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 

efectuate conform prezentului Regulament se asigură respectarea drepturilor 

subiecților de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii privind 

protecția datelor cu caracter personal.”; 
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   51. Controlul asupra conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal se efectuează de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, în condițiile prevăzute de legislația privind protecția datelor 

cu caracter personal. În cadrul controalelor efectuate, acestei entități i se va oferi 

suportul necesar și se va asigura accesul la informațiile necesare relevante 

controlului.” 

b) la punctul 12 alineatul doi, cifra „3),” se exclude; 

c) punctul 13 se completează cu o nouă propoziție cu următorul cuprins: 

„Datele dactiloscopice în privinţa persoanelor indicate la punctul  

7 subpunctul 3) se prezintă în exclusivitate în format electronic.”; 

d) punctul 18: 

la prima propoziție, cifra „3),” se exclude.  

se completează cu o nouă propoziție cu următorul cuprins: „Datele 

dactiloscopice ale persoanelor menţionate la punctul 7 subpunctul 3) din 

prezentul Regulament se obţin de subdiviziunile specializate ale Ministerului 

Afacerilor Interne, amplasate în cadrul oficiilor Agenției Servicii Publice doar cu 

utilizarea live-scanerelor”; 

e) la punctul 21 alineatul doi, după cuvintele „şi trebuie să conţină” se 

introduc cuvintele „pe lîngă impresiunile papilare şi palmare şi”; 

f) la punctul 25 alineatul unu, după cuvintele „formulelor dactiloscopice” 

se introduc cuvintele „şi bar-codurilor”; 

g) punctul 26 va avea următorul cuprins:  

„26. Modul automatizat de formare şi gestionare a masivelor 

informaţionale presupune utilizarea sistemului informaţional automatizat de 

evidenţă dactiloscopică gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, cu excepția 

masivului informațional dactiloscopic gestionat de Serviciul Informații și 

Securitate. 

Automatizarea masivului dactiloscopic presupune transpunerea (prin 

scanare) datelor dactiloscopice de pe suporții materiali în format electronic sau 

obținerea directă în format electronic a datelor dactiloscopice cu ajutorul live-

scanerelor” conectate la stațiile de lucru, care la rîdul lor sunt direct conectate 

prin intermediul conexiunilor securizate la sistemul informaţional automatizat de 

evidenţă dactiloscopică gestionat de Ministerul Afacerilor Interne. 

Pentru extragere/verificare/contrapunere a unor date necesare înregistrării 

dactiloscopice, sistemele informaţionale automatizate de evidenţă dactiloscopică, 

gestionate de Ministerul Afacerilor Interne pot fi interconectate în strictă 

conformitate cu actele normative în vigoare, cu alte Registre de Stat.  

Mecanismul de înregistrare și evidență a utilizatorilor care au acces, 

drepturile și obligațiile persoanelor responsabile de accesarea, vizualizarea, 

colectarea și prelucrarea datelor dactiloscopice, inclusiv modalitatea de păstrare 

și stocare a acestora, vor fi prevăzute de Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul dactiloscopic”. 

Asigurarea protecţiei, securităţii şi integrităţii informaţiei conţinute în 

sistemele informaționale de evidență dactiloscopică, se efectuează de către 
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subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
 

3) anexa nr. 3 la Regulament: 

a) la punctele 2 şi 12, după cuvîntul „degete”, la orice formă gramaticală, 

se introduc cuvintele „şi palme”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) se completează cu punctele 91 și 92 cu următorul cuprins: 

„91. Pentru amprentarea palmelor, tușul tipografic se întinde cu ajutorul 

ruloului într-un strat uniform pe două plăci. Cu acelaşi rulou (fără aplicarea 

suplimentară a tuşului) se întinde un strat subţire de tuş pe a doua placă, pe care 

se rulează palmele persoanei supuse amprentării. Pe marginea mesei, lîngă placă 

(din partea dreaptă a acesteia) se plasează blancheta fişei dactiloscopice (partea 

reversă). Angajatul care ia impresiunile stă în partea dreaptă a mesei, persoana 

supusă amprentării – în partea stîngă a angajatului, cu faţa la masă. Mîna 

persoanei dactiloscopiate trebuie ţinută liber şi neîncordată. Palma persoanei 

dactiloscopiate cu partea inferioară se plasează pe suprafața plăcii şi se rulează 

pe ea de la o margine pînă la cealaltă. La rularea palmei pe placă este necesar ca 

să rămînă vopsită toată suprafaţa palmei.  

Ulterior, palma acoperită cu tuş se rulează pe sectorul respectiv de pe 

blancheta fişei dactiloscopice (versoul blanchetei) pentru obținerea amprentei 

palmare. Rularea se efectuează uniform şi fără devieri, cu o apăsare ușoară 

asupra palmei. După terminarea rulării, angajatul care efectuează amprentarea, 

fără a elibera palma, o ridică fără mîzgălirea imaginii desenului papilar. 

După finalizarea amprentării dactiloscopice se controlează calitatea 

fiecărei amprente: 

- plenitudinea rulării, care asigură reflectarea tuturor particularităților 

caracteristice desenului papilar; 

- lipsa unor sectoare murdare şi care nu s-au imprimat;  

- claritatea reflectării tuturor crestelor (liniilor) papilare, care asigură 

numărarea lor cu ochiul liber. 

92. Procesul de amprentare a persoanelor menţionate la punctul 7 

subpunctul 3) din prezentul Regulament începe cu deschiderea de pe stația de 

lucru a aplicaţiei „AFIS” la poziţia înregistrării fişei dactiloscopice şi 

completarea cîmpurilor obligatorii: numărul de ordine, IDNP, numele, 

prenumele, patronimicul, data, luna, anul naşterii, locul naşterii, domiciliul, 

categoria şi tipul înregistrării, subdiviziunea care a efectuat înregistrarea. 

În continuare tot din aplicația „AFIS” se accesează butonul de preluare a 

amprentelor cu ajutorul live-scanerului. Mîna persoanei dactiloscopiate trebuie 

ținută liber şi neîncordată. Inițial se obțin amprentele de control ale degetelor 

(arătător, mijlociu, inelar și mic) ale persoanei dactiloscopiate, prin plasarea 

concomitentă a acestora în sectoarele respective pe suprafața luminoasă de sticlă 

a live-scanerului. Se efectuează scanarea amprentelor de control a degetelor 

mîinii stîngi (arătător, mijlociu, inelar și mic), apoi în același mod degetele mîinii 

drepte (arătător, mijlociu, inelar și mic), pe urmă degetele mari ale ambelor 

mîini, așteptînd semnalul sonor de fixare a imaginii desenului papilar în aplicația 
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„AFIS”. După efectuarea scanării amprentelor de control ale degetelor ambelor 

mîini se realizează scanarea amprentelor degetelor prin rularea pe suprafața 

luminoasă de sticlă a live-scanerului, în ordinea indicatorului electronic (arătător, 

mijlociu, inelar și mic ale mîinii stîngi, mîinii drepte, apoi degetului mare al 

mîinii stîngi și drepte), de la o margine pînă la cealaltă, așteptîndu-se semnalul 

sonor de fixare a imaginii desenului papilar în aplicația „AFIS”. Degetul arătător, 

mijlociu, inelar şi mic se rulează în direcția degetului mare. Degetele mari se 

rulează în direcția celorlalte patru degete. În cazul lipsei unui oarecare deget, 

colaboratorul bifează în aplicația „AFIS” locul respectiv cu „x”. 

Scanarea palmelor (mîna stîngă, apoi mîna dreaptă) se efectuează prin 

poziționarea pe suprafața luminoasă de sticlă a live-scanerului, cu o apăsare 

ușoară a palmei, uniform şi fără devieri, așteaptîndu-se semnalul sonor de fixare 

a imaginii desenului palmar în aplicația „AFIS” de pe calculator. După 

finalizarea preluării amprentelor digitale şi palmare se controlează calitatea 

fiecărei amprente poziționate în aplicația „AFIS”, după care se accesează butonul 

„salvați”. 
 

2. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărîri, va elabora și va înainta Guvernului spre aprobare 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul dactiloscopic”, precum și va revizui și, după caz, va 

modifica Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul 

dactiloscopic”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 565 din 21 mai 2007.  
 

3. Implementarea noilor prevederi se va efectua din contul și în limitele 

alocațiilor aprobate anual în bugetele de stat ale instituțiilor implicate și din alte 

surse neinterzise de lege. 
 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

       

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORM ATI VĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce 

se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003

L__________ I .  Temeiul in iţieriiprocesului dë élaborare, autorul proiectu lu i___
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 I 
= este elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în vederea ajustării şi actualizării | 
! actului normativ respectiv, ca rezultat al modificărilor care au fost operate la Legea j 
: nr.1549 din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat prin i 

Legea nr. 242 din 3 noiembrie 2016,

| 2. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ,
L __  principalele prevederi ale proiectului___ . _______ ____
I Aderarea la Uniunea Europeană (în continuare - UE) este o orientare strategică I  
pentru Republica Moldova, care presupune adoptarea valorilor şi standardelor 
europene în întreaga gamă a domeniilor de activitate.

| Necesitatea descoperirii diferitor categorii de crime, inclusiv de rezonanţă socială 
! sporită, actelor de terorism cu ajutorul urmelor digitale şi palmare este determinată de 
I mai mulţi factori atât obiectivi, cât şi subiectivi. în acest sens, UE şi-a dezvoltat un ;
! sistem eficient (sistem automatizat dactiloscopic) pentru realizarea căutării 
i automatizate a datelor de referinţă aflate în sistemele de identificare a amprentelor 
| digitale ale statelor membre, precum şi pentru stabilirea modalităţilor de acces a 
i punctelor naţionale de contact ale statelor membre la datele de referinţă din sistemul 
AFIŞ (sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice) naţional.

La elaborarea proiectului a fost utilizat drept sursă de informare cadrul normativ !
I al Uniunii Europene, precum şi Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa 
de Sud-Est -  2006, Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind 
intensificarea cooperării transfrontalière, în special în domeniul combaterii

| terorismului şi a criminalităţii transfrontalière, Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 
123 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind ;

intensificarea cooperării transfrontalière, în special în domeniul combaterii
i terorismului şi a criminalităţii transfrontalière.
| Prin urmare, în acest context, Legea nr,1549-XV din 19 decembrie 2002 cu 
privire la înregistrarea dactiloscopică de stat prevedea doar codarea şi verificarea 

I amprentelor digitale, nefiind indicate şi urmele palmare, faptul dat fiind un
I impediment în descoperirea crimelor.

Astfel, la 03 noiembrie 2016 prin Legea nr.242 au fost operate modificări în 
| Legea nr.l549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de j 
j stat, una din cele mai semnificative din ele fiind modificarea la nivel conceptual a 
I noţiunii de „date dactiloscopice’* 1. i

Modificările legislative nominalizate impun necesitatea ajustării la cerinţele de zi j 
a Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003 „Despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea j 
informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse [



înregistrării dactiloscopice de stat” .
Un factor important care impune modificarea hotărârii este lipsa unui mecanism 

de colectare a informaţiei dactiloscopice de la conducătorii auto.
Noile amendamente incluse în proiectul hotărârii au ca scop activizarea 

procesului de colectare a acestor date prin implicarea altor autorităţi publice decât 
Ministerul Afacerilor Interne, mecanism nefuncţîonal până în prezent.

Astfel, din momentul aprobării Legii nr,1549~XV din 19 decembrie 2002 cu 
privire la înregistrarea dactiloscopică de stat până In prezent, în baza de date a 
Ministerului Afacerilor Interne au fost acumulate aproximativ 400.000 fişe 
dactiloscopice, aceasta fiind unica şi cea mai mare bază de date cu amprente digitale 
din Republica Moldova.

în pofida faptului, că actul legislativ nominalizat prevedea din start 
dactiloscoparea obligatorie de stat a conducătorilor auto, începând cu anul 2002 şi 
până în prezent nu a fost prezentată nici o informaţie dactiloscopică în privinţa acestei 
categorii.

Luând în consideraţie faptul, că conform evidenţelor existente la moment pe 
teritoriul Republicii Moldova sunt înregistraţi peste 1.000.000 de conducători auto, 
înregistrarea amprentelor digitale şi palmare ale acestora în evidenţele dactiloscopice 
va crea noi oportunităţi în identificarea persoanelor şi urmelor amprentelor ridicate de 
la locul infracţiunilor ale căror autori sunt necunoscuţi, existînd posibilitatea 
descoperirii infracţiunilor cu autori necunoscuţi, inclusiv din anii precedenţi.

Potrivit art.12 alin.(l) lit.b) din Legea nr,1549din 19.12.2002 cu privire la 
înregistrarea dactiloscopică de stat, efectuarea înregistrării dactiloscopice obligatorii 
prin colectarea datelor dactiloscopice privind conducătorii mijloacelor de transport 
auto, cu excepţia celor care au renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa 
automatizată a datelor cu caracter personal se efectuează de către subdiviziunile 
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Este de menţionat că la ziua de azi procesul operaţional de colectare a datelor 
dactiloscopice se efectuează într-o formă arhaică, prin utilizarea suportului de hârtie.

Totodată, ţinând cont că întru realizarea Reformei administraţiei publice 
(obiectiv prioritar asumat de Guvern în Programul de activitate pe anii 2016-2018), 
Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (Hotărârea 
Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016) şi a Planului de acţiuni pe anii 2016-2018 

l pentru implementarea acestei Strategii (Hotărârea Guvernului nr. 1351 din 15 
decembrie 2016) a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.314 din 22.05.2017 privind 
constituirea Agenţiei Servicii Publice.

La baza creării acestei instituţii a stat scopul modernizării serviciilor publice, 
obiectiv general asumat de Guvern la acest capitol constând în îmbunătăţirea accesului 
simplificat a cetăţenilor la serviciile acordate, creşterea eficienţei prestării lor, 
reducerea sarcinilor administrative şi minimizarea costurilor serviciilor, asigurând în 
final un nivel stabil de calitate a acestora. Alt scop fiind consolidarea capacităţilor 
instituţionale necesare implementării a principiilor mecanismului de "ghişeu unic” .

In acest consens, Agenţia a fost creată şi pentru unificarea prestatorilor de 
servicii publice, atât la nivelul autorităţilor publice centrale cât şi locale.

Având în vedere că în cadrul prestării serviciilor publice, de către Agenţiei, se 
aplică principiul ghişeului unic şi se asigură digitalizarea acestora, inclusiv şi



eficientizarea a proceselor operaţionale se propune ca colectarea informaţiei 
dactiloscopice de la conducătorii auto să fie realizată de către subdiviziunile 
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne In cadrul oficiilor multifuncţionale ale 
acestei Agenţii.

Astfel» conform noilor prevederi normative, procedura de înregistrare 
dactiloscopică de stat pentru categoria conducătorilor auto urmează a fi una 
simplificată şi rapidă, aceasta constând în preluarea impresiunilor digitale şi palmare
doar cu ajutorul live-scanerelor, fiind eliminată procedura învechită. ______ _____

___ 3. Fundămehţardă ecortomicd-financiară ____
Mijloacele financiare privind organizarea procedurii de înregistrare 

dactiloscopică de stat pentru categoria conducătorilor auto urinează a fi alocate din 
contul şi în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat al instituţiilor implicate 
şi din alte surse neinterzise de lege, acestea constituind 2 266 966,4855 lei, (126.895$ 
x 17,8649 (curs BNM la 22.08.17).

Astfel, se atestă necesitatea alocării acestor mijloace financiare pentru 
procurarea şi instalarea tehnicii de calcul (calculator, scanere de preluare a 
amprentelor papilare şi palmare, softul şi crearea conexiunii dintre locurile de muncă 
cu serverul principal) în Secţiile de calificare a conducătorilor auto ale Agenţiei 
Servicii Publice.

Suma sus menţionată a fost calculată ţinîndu-se cont de faptul că în cadrul „ÎS 
CRIS „REGISTRU” la moment sunt create şi funcţionează 11 Secţii de calificare a 
conducătorilor auto, însă numărul acestora poate suferi modificări ca rezultat al creării 
Agenţiei Servicii Publice şi reorganizărilor ce urmează a fi efectuate în vederea
prestării serviciilor prin intermediul ghişeelor multifuncţionale. _  !
: ____  4. Respectarea transparenţei în procesul decizional 1

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 
privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de J 
elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire Ia aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în Hotărirea Guvernului nr, 1310 din 31 octombrie 2003 i 
este plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în directoriuî; 
Transparenţa decizională/Consultări publice şi particip.gov.md. ______ j

Secretar de stat Dorin PURICE

/
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