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CENTRUL  NAŢIONAL  PENTRU  PROTECŢIA  DATELOR  
CU CARACTER  PERSONAL  AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

  
MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, www.datepersonale.md 

 
 

D  E  C  I  Z  I  A  
 nr. _________ 

privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal  
în care nu este necesară notificarea 

 
 

„__” ________ 2020       mun. Chișinău 
 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii 
Moldova, luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor 
persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul 
anumitor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru 
drepturile şi libertățile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopului prelucrării, 
caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru 
prelucrarea datelor; 

 
Având la bază prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia Centrul autorizează prelucrările de 
date cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege; 

 
Ținând cont de normele stipulate la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, care statuează că notificarea nu este necesară în cazul 
în care prelucrarea are ca scop ținerea unui registru destinat informării publicului larg şi 
deschis spre consultare publicului sau oricărei persoane care probează un interes legitim, 
cu condiția ca prelucrarea să se limiteze la datele necesare ținerii registrului menționat; 

 
Luând în considerație norma statuată la art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform căreia Centrul poate stabili şi alte 
situații în care notificarea nu este necesară; 

 
În scopul excluderii notificării operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal în cazurile în care prelucrarea acestora nu poate aduce atingere drepturilor şi 
libertăților persoanelor vizate, cu condiția ca aceasta să se realizeze în conformitate cu o 
măsură luată care precizează limitele;  

 
Ținând cont de dispozițiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 133/2011 privind protecția 
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datelor cu caracter personal, care stabilește categoriile de operațiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal care prezintă riscuri speciale pentru drepturile şi libertățile 
persoanelor; 

 
Luând în considerație obligativitatea implementării Cerințelor față de asigurarea 

securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 
din 14 decembrie 2010, inclusiv față de categoriile operațiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile 
persoanelor; 

 
Având în vedere, că anumite prelucrări pot să prezinte totuși riscuri specifice pentru 

drepturile şi libertățile persoanelor vizate prin însăși natura lor, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, cum ar fi excluderea persoanei de la beneficiul unui drept, unei prestații sau 
unui contract, sau prin utilizarea specifică a unei tehnologii noi; 

 
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea privind protecția datelor cu 

caracter personal și Capitolului II, pct. 2, pct. 3 lit. b), c) şi d) din Regulamentul Centrului 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a 
modului de finanțare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, 
aprobat prin Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008, - 

 
D  E  C  I  D  E: 

 
1. Notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

al Republicii Moldova nu este necesară, cu excepția cazurilor privind:  
 

a) operațiunile de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, 
de asemenea a datelor genetice, biometrice și a celor care permit localizarea geografică a 
persoanelor prin mijloace de comunicații electronice, inclusiv în scop de cercetare 
științifică; 

b) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace 
electronice având ca scop evaluarea unor aspecte ale personalității, precum competența 
profesională, credibilitatea, comportamentul și altele asemenea; 

c)  operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace 
electronice în cadrul unor sisteme de evidență având ca scop adoptarea unor decizii 
automate individuale în legătură cu analizarea solvabilității, a situației economico-
financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravențională 
sau penală a persoanelor fizice, de către entități de drept privat; 

d)  operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în 
cadrul activităților de prospectare comercială; 

e)  operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate la lit. a) 
și a datelor cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau 
al mesageriei electronice; 

f) transmiterea datelor cu caracter personal către alte state, în afară de situațiile 
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prevăzute la art. 32 alin. (7) şi alin. (8) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal; 

g) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de 
supraveghere video. Fac excepție operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal 
efectuate de o persoană fizică, pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu 
se încalcă drepturile subiecților datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de art. 
2 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
2. Operatorii sunt obligați să notifice Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, prelucrările datelor cu caracter 
personal stabilite la pct. 1, în condițiile stabilite de Capitolul V din Legea nr. 133/2011 
privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul Registrului de evidență al 
operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 
mai 2012. 

 
3. Dacă pe baza notificării, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal al Republicii Moldova constată că prelucrarea se încadrează în una 
dintre situațiile prevăzute la pct. 1 lit. a) - f) din prezenta decizie, dispune efectuarea unui 
control prealabil, în condițiile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 
privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
4. Excepțiile de la obligația de a notifica operațiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin 
potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 
cu precădere a celor privind asigurarea condițiilor de bază pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, drepturilor subiecților de date cu caracter personal, precum şi a 
confidențialității şi securității datelor. 

 
5. Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispoziții legale care prevăd obligația 

de notificare, precum şi celorlalte decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal al Republicii Moldova, în vigoare. 

 
6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 

 
 
 
 
          Eduard RĂDUCAN 

Director 


