
Tema:  Aspecte generale și practice privind protecţia datelor cu caracter personal



Cuvinte-cheie

• date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau

identificabilă (precum numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data, locul

naşterii etc.).

• categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea

rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice,

apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi

cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau

sancţiunile contravenţionale;

• prelucrare - orice operaţiune sau serie de operaţiuni efectuate asupra datelor cu

caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi

colectarea, înregistrarea, stocarea, păstrarea, modificarea, consultarea, utilizarea,

dezvăluirea prin transmitere, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

• operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat,

inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual

sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu

caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

• persoană împuternicită de către operator - persoana fizică sau persoana juridică

de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei

teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama

operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator.



De ce contează protecţia datelor cu caracter personal?

 În fecare zi, o multitudine de entităţi publice/private prelucrează date cu

caracter personal.

 Activităţile de recrutare, evaluarea personalului, colectarea în dosare

personale a datelor angajaților/contribuabililor/beneficiarilor, instituirea

unor sisteme de gestionare a timpului şi de supraveghere video

reprezintă doar citeva exemple în acest sens.

 În cazul în care respectivele informaţii sînt inexacte, perimate sau sînt

dezvăluite persoanei nepotrivite, daunele provocate pot fi destul de grave.

 Persoanei în cauză i se poate refuza încheierea unui contract

profesional, poate fi confundat cu altcineva şi i se poate refuza accesul într-

o clădire, poate fi învinovăţit de o dezvăluire neautorizată a informaţiilor

sau chiar poate deveni victima unui furt de identitate.



La nivel internaţional/european:

• Convenţia Europeana pentru protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului (Roma,

4.XI.1950), articolul 8

• Convenţia Consiliului Europei 108/1981 privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea automata a

datelor personale (Strasbourg, 28 ianuarie 1981);

• Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995

cu privire la protecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale şi la libera circulaţie a acestor

date;

• Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea

datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice;

La nivel naţional:

• Constituţia Republicii Moldova, articolul 28

• Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

• Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţii

• Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor de date cu caracter personal

Legislația de profil



Atribuţiile principale ale CNPDCP

efectuează controlul 
legalităţii prelucrărilor 
de date cu caracter 

personal

ţine registrul de 
evidenţă al 

operatorilor de date 
cu caracter personal

monitorizează 
respectarea 

legislației cu privire la 
protecția informației emite instrucţiunile 

necesare pentru a 
aduce prelucrările de 

date cu caracter 
personal în 

conformitate cu 
prevederile

constată contravenţii 
şi încheie procese-

verbale conform 
Codului 

contravenţional



Sînteți sau nu operator de date cu caracter personal?

Dacă DVs. individual sau 
ca organizație, colectați, 

stocați sau procesați  
informații ce vizează 

persoane fizice 
identificate/identificabile, 

pe calculator într-un 
sistem de evidență 

structurat sau în registre 
manuale (liste etc.), 

atunci sînteți un operator 
de date.

În practică, pentru a 
stabili dacă aveți sau nu 
calitatea de operator de 

date, ar trebui să Vă 
puneți întrebarea: aveți 

putere de decizie asupra 
informațiilor ce urmează 
să fie colectate, stocate, 

cum să fie utilizate și 
cînd ar trebui să fie 

șterse sau modificate.

Din cauza 
responsabilităților 

juridice mari ce revin de 
obicei unui operator de 
date, în cazul în care nu 
sînteți sigur dacă dețineți 
o astfel de calitate, este 

oportună solicitarea 
consultației CNPDCP



7 principii esențiale de prelucrare 

1. Prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii

2.
Colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să 

nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri

3.
Adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru 

care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior

4. Exacte şi, dacă este necesar, actualizate

5.
Stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor 

cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară 
atingerii scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate

6. Respectate drepturile subiectului de date cu caracter personal

7.
Implementate și respectate măsurile organizatorice şi tehnice 

necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal



De acces

De 
intervenție

De 
opoziție

De a nu fi 
supus unei 

decizii 
individuale

Drepturile subiectului datelor cu caracter personal

Acces la 
justiție



Care pot fi consecințele unei prelucrări neconforme/ilegale

1. Răspundere contravențională:

Începînd cu 2012, Centrul este în drept de a constata 8 contravenţii prevăzute la art. 741–743 Cod

contravențional, precum și de a încheia procese-verbale cu privire la contravenții, ulterior acestea fiind

remise spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

Cîteva contravenții constatate de CNPDCP:

•Nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în

cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal;

•Prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniul

prelucrării datelor cu caracter personal;

•Încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu

caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei

decizii individuale;

•Refuzul de a furniza informaţii sau împiedicarea accesului personalului Centrului Naţional pentru Protecţia

Datelor cu Caracter Personal etc.

Sancțiuni – amenda 300 u.c. pentru persoana cu funcții de răspundere, 500 de u.c. pentru persoana juridică,

cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3

luni la un an



Care pot fi consecințele unei prelucrări neconforme/ilegale

2. Răspundere civilă

Urmare a unui proces civil, operatorul/persoana împuternicită ar putea fi impus să

compenseze prejudiciul moral/material al unui subiect lezat în drepturi urmare a unei prelucrări

neconforme cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal (cazul Eriomenco din

2014, în care CSJ a dispus achitarea de către MAI a unui prejudiciu moral de 200.000 lei).

3. Răspundere penală

Acest tip de răspundere poate surveni în anumite situații, daune mari etc.

Spre exemplu Art. 261 Cod penal ”Încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic”

prevede pedepse pîna la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul

comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu

(sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate

pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la

1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.



Obligația de notificare

 Potrivit art. 23 al Legii privind protectia datelor cu caracter personal, toți operatorii de date cu

caracter personal, sint obligati sa notifice CNPDCP privind operatiunile de prelucrare a datelor cu

caracter personal destinate sa serveasca unui scop, si sa prezinte Centrului informatii privind

implementarea unei politici institutionale de securitate, conforme Cerintelor fata de asigurarea

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

de date cu caracter personal, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

 Procedurile de notificare si inregistrare se realizeaza de catre operatorul de date cu caracter

personal sau persoana imputernicita de catre acesta, pentru fiecare sistem de evidenta a datelor

cu caracter personal separat, prin intermediul aplicatiei accesibile la pagina internet

www.registru.datepersonale.md, in conformitate cu prevederile art. 23-28 din Legea privind

protectia datelor cu caracter personal si Regulamentul Registrului de evidenta a operatorilor de

date cu caracter personal, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.

 Pentru oricare alte informatii, contactati persoana responsabila din cadrul Directiei evidenta si

control a Centrului la tel. (0-22)-811-801 sau 820-805 precum și pe adresa e-mail:

control@datepersonale.md.



NU POATE EXISTA O SECURITATE 

ABSOLUTĂ

ASIGURAREA SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN

TOATE CAZURILE ESTE UN COMPROMIS ÎNTRE

SECURITATE ŞI COMODITATE, SECURITATE ŞI

RESURSELE ALOCATE.

Asigurarea unui nivel adecvat de securitate



Asigurarea securităţii informatice



preîntîmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele 
telecomunicaţionale şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a 

datelor cu caracter personal transmise prin aceste reţele;

excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal 
prelucrate;

preîntîmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care 
condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal 

sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program;

preîntîmpinarea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate a utilizatorilor 
interni şi/sau externi, precum şi a altor angajaţi ai deţinătorului de date cu 
caracter personal/persoanei împuternicite de către deţinătorul de date cu 
caracter personal, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu 

caracter personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program.

Protecţia datelor în sisteme informaţionale

Protecția datelor cu caracter personal în sistemele informaționale urmează a fi realizată 

prin următoarele căi:



Politica de securitate a datelor cu caracter personal fiind centralizată, completă,

actualizată în mod regulat, va conţine cel puţin următoarele elemente:

• identitatea persoanei responsabile de politica de securitate;

• măsurile de securitate nemijlocite și mecanismul de punere în aplicare;

• nomenclatorul datelor cu caracter personal prelucrate, a localizării acestora şi a

operaţiunilor efectuate asupra lor;

• o listă nominală a utilizatorilor, autorizaţi să acceseze datele cu caracter

personal;

• configurarea sistemului informaţional de date cu caracter personal şi a reţelei;

• documentaţia tehnică cu privire la controalele de securitate;

• măsurile de detectare a cazurilor de acces şi/sau de prelucrare neautorizată a

datelor cu caracter personal;

• rapoarte despre incidentele de securitate.

POLITICA DE SECURITATE



SECURITATEA MEDIULUI FIZIC:

• Autorizarea accesului fizic

• Administrarea şi monitorizarea accesului fizic

• Securitatea sediilor şi mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal

• Controlul vizitatorilor

• Securitatea electroenergetică

• Securitatea cablurilor de reţea

• Asigurarea securităţii antiincendiare

• Controlul instalării şi scoaterii componentelor IT

• Măsurile generale de administrare

SECURITATEA MEDIULUI TEHNIC:

• Identificarea şi autentificarea utilizatorului

• Identificarea şi autentificarea echipamentului

• Administrarea identificatorilor utilizatorilor

• Administrarea mijloacelor de autentificare

• Asigurarea conexiunii bilaterale în cazul introducerii informaţiei de autentificare a utilizatorilor

• Utilizarea parolelor în procesul asigurării securităţii informaţionale

• Administrarea parolelor utilizatorilor

ADMINISTRAREA SOFTURILOR

• Înlăturarea deficienţelor de soft

• Asigurarea protecţiei contra programelor dăunătoare (viruşilor)

• Tehnologiile şi mijloacele de constatare a intruziunilor

POLITICA DE SECURITATE



ADMINISTRAREA ACCESULUI UTILIZATORILOR:

• Administrarea accesului

• Administrarea conturilor de acces

• Acordarea accesului

• Revizuirea drepturilor de acces a utilizatorilor

• Administrarea fluxurilor informaţionale

• Repartizarea obligaţiilor şi investirea cu minimul de drepturi şi competenţe

• Informaţii de avertizare

• Blocarea sesiunii de lucru

• Controlul administrării accesului

• Marcarea documentelor

• Limitările specifice accesul de la distanţă

• Limitarea folosirii tehnologiilor fără fir

• Limitarea accesului echipamentului portativ şi mobil

• Separarea programelor aplicative

• Separarea funcţiilor de securitate

• Informaţia restantă

• Protecţia contra refuzului în serviciu (DOS – (denial of service))

• Priorităţile resurselor

• Protecţia perimetrului sistemelor informaţionale în care sînt prelucrate date cu caracter personal

• Asigurarea integrităţii datelor cu caracter personal transmise

• Asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal transmise

• Generarea înregistrărilor de audit

POLITICA DE SECURITATE



Aspectul ”Privacy by design”

 Este oportun ca principiile de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu

caracter personal să fie încorporate în întregul ciclu de viaţă al tehnologiei,

de la prima fază de proiect pînă la desfăşurarea, utilizarea şi eliminarea lor

din sistemele informaţionale (privacy by design).

 Un astfel de mecanism ar contribui la schimbarea balanței în favoarea

persoanei fizice vizate, deoarece aceasta ar beneficia de o protecție fără a fi

nevoie de o inițiativă din partea sa

 Acest moment ar fi deosebit de important într-un context în care multe dintre

datele cu caracter personal sînt prelucrate fără cunoştinţa şi/sau

consimţămîntul subiectului.

 Plus la aceasta, entitatea ce va implementa astfel de mecanism, va putea

obţine o serie de beneficii precum: minimalizarea riscurilor, nivelul ridicat de

transparenţă şi încredere din partea persoanei fizice, iar volumul investiţiei

iniţiale în protecţia datelor cu caracter personal va fi mult mai redus decît

gestionarea ulterioară a posibilelor incidente de securitate şi achitarea

daunelor morale etc.



http://www.registru.datepersonale.md



Vă mulţumim pentru atenţie!

Informaţie de contact: 

MD-2004, Republica Moldova, 

mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48 

tel:  +373-22-820801

fax: +373-22-820807 

e-mail:  centru@datepersonale.md

http://www.datepersonale.md/



video: https://www.youtube.com/watch?v=bBIIezcc3kA

https://www.youtube.com/watch?v=bBIIezcc3kA

