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ACORD DE COOPERARE

Intre

BIROUL COMISARULUI DE INFORMATII SI PROTECTIA DATELOR
DIN REPUBLICA MALTA

$i

CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Biroul Comisarului de Informalii si Proteclia Datelor din Republica Malta qi

Centrul Nafional Pentru Proteclia Datelor Cu Caracter Personal din Republica

Moldova ( in continuare separat"Parte" si colectiv, "Pirtile"):

GHIDATE de spiritul qi prevederile Conventiei pentru proteclia persoanelor

referitor la prelucrarea automatizatd a datelor cu caracter personal nr. 180, semnatd

Ia 28 ianuarie 19811 (in continuare - Convenfia nr. 108/1981 a Consiliului

Europei) gi cea modernizatd din l8 mai 2018;

RECL|N OSCIND importanla standardelor europene privind proteclia datelor

cu caracter personal in consolidarea institulionala a Pdr{ilor;

: Odatd ce Republica Moldova va semna ;i ratifica Protocolul de modificare a Convenliei pentru proteclia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu coracter personal, adoptatd de Comitetul de Mini;tri la cea de-a
128-a sesitme din Elsinore, la l8 mai 2018(,,Protocolul"), toate referinlele la Conventria nr. 108/1981 al Consiliului
Europei, menliondte in prezentul Acord vor Ji inlocuite automat ctt trimiteri la dispoziliile corespunzdtoare ale
Protocolului.
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TININD CONT de interesul comun in dezvoltarea cooperdrii bilaterale in
domeniul protecliei datelor cu caracter personal;

RECLINOSCIXD necesitatea cooper[rii pentru ob{inerea unui progres

constant in consolidarea unui sistem eficient de protecfie a datelor cu caracter

personal;

MENTIOXND c6, prezentul Acord va promova bunele relalii qi va crea

condilii favorabile pentru proteclia eficientd a datelor cu caracter personal ale

cetdtenilor Republicii Malta qi Republicii Moldova;

AVAND IN VEDERE articolul 50 alineatul (l) litera (a) din Regulamentul

(UE) 20161679 al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016

privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter

personal qi libera circulalie a acestora qi abrogarea Directivei g5l46lc1

(Regulamentul general privind protec{ia datelor) la care Oficiul comisarului pentru

informafii qi protecfia datelor din Republica Malta este parte, precum qi art.13 alin.
(3), lit.a) din Convenlia 108/19g1;

EXPRIMNO nOnfNTA stabilirii unor rela{ii puternice intre p6rti,

au convenit asupra urmdtoarelor:

Articolul 1

Obiectul Acprdului

in conformitate cu prezentul Acord de Cooperare (in continuare - Acord),
Pdrlile manifestd interesul in dezvoltarea qi fortificarea in continuare a rela{iilor
bilaterale dintre Biroul Comisarului de Informafii qi Proteclia Datelor din Republica

Malta gi Centrul Nalional Pentru Protecfia Datelor cu Caracter personal din
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Republica Moldova, precum qi scopul reciproc de a promova rolul lor la nivel

european, in domeniul protecfiei drepturilor qi libertblilor fundamentale ale omului,

in special in domeniul protecliei datelor cu caracter personal.

Articolul 2

Domeniile de Cooperare

Cooperareava ayea loc in conformitate cu prezentul Acord, prin promovarea

diverselor activit[1i, dup[ cum urmeazd:

a. Schimbul de informafii

standardelor, bune practici

cu caracter personal;

privind aplicarea legilor, regulamentelor,

protecliei datelorqi recomanddri in domeniul

b. Schimbul de exper{i pe termen scurt in vederea dezvoltdrii profesionale

reciproce in sectoare legate de domeniul protecliei datelor;

c. Partajarea rezultatelor cercetdrilor, studiilor qi analizelor, . in domeniul

vielii private qi a protecfiei datelor cu caracter personal;

d. Cooperarea in domeniul instruirii profesionale (calificari) gi organizarea

de consultdrilor, seminarelor, conferinfelor, atelierelor de lucru, qi vizitelor

de studiu;

e. Schimbul de informalii cu privire la evolufiile ce lin de aplicarea cadrului

legislativ atitthnivel nalional c6t qi internafional;
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f. Organizarea activitdlilor focus ate pe promovarea protecfiei vie{ii private qi

a datelor cu caracter personal;

g. Cooperarea in implementarea programelor nalionale qi internalionale

comune de interes mutual in concordan![ cu scopul acestui Acord;

h. Schimb de bune practici in scopul studierii caracteristicilor distinctive a

sistemelor legislative Ei institulionale respective ale Pdr{ilor in domeniul

protecliei datelor cu caracter personal;

Cooperare in vederea organizdrii proiectelor de interes comun pentru

ambele institulii la nivel nalional gi interna{ional;

j. Acordarea de asisten{d mutuald in vederea fortificdrii capacitdlilor

institulionale ale Pdr,tilor in conformitate cu Capitolul IV al Convenfiei

no. 1 08/198 I a Consiliului Europei;

k. Angajarea in alte forme de activitdli de cooperare care pot fi convenite de

comun acord, in contextul prezentului Acord.

Cu conditia ca Pdrlile sd nu facd schimb de date cu caracter personal

referitoare la subiecfii de date pe care ii prelucreazd" cuexceplia situafiilor prevdzute

Ia art.l4 din Convenlia 108/1981, in virtutea rolului lor de reglementare in timp ce

executd activitdlile de cooperare menfionate mai sus in termenii prezentului Acord.
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Planificarea gi implementarea diverselor activitSli prevdzute la Articolul 2

trebuie efectuate dupd inlelegerea bilaterald intre pd4| anume in privin{a gdsirii unei

solufii oomune privind disponibilitatea qi partajarea resurselor Ei bugetului.

Articolul3
Comunicarea intre PIr(i

Pentru realizarea activitdlilor de cooperare menlionate la Articolul 2 din

prezentul Acord, Pdrlile vor comunica direct in form[ scrisd sau verbal6, folosind

limba ens.lezd,.

Pentru implementarea adecvatb a Acordului, P64ile vor face schimb de date,

de contact ale reprezentanlilor responsabili, in termen de treizeci (30) de zile, dupd

semnarea acestui Acord.

in contextul acorddrii asistenlei reciproce cum este stipulat in Articolul2 (k),

din acest Acord, comunicarea intre P6rli se va realizain conformitate cu obligaliile

corespunzdtoare de confidenfialitate in sensul articolului 15 alineatul (2) din

Convenlia nr. 108/1981 al Consiliului Europei, cu privire la toate acele informa{ii

paftajate intre Pdrfi.

Cu condilia ca aceastd obligalie de confidenlialitate sd se aplice tuturor

angajalilor implicali in scopul implementdrii prezentului Acord qi sd se aplice in

continuare dupd incetarea prezentului Acord. '

In plus, Ia rezilierea prezentului Acord, Pirlile vor returna sau distruge orice

informalii obfinute, urunare a acorddrii asistenlei subieclilor de date in baza art.14

din convenfia nr.l08 de la cealalt[ Parte ca urmare a prezentului Acord.
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Articolul4
Conexiunea cu alte prevederi

Prezentul Acord nu afecteazd drepturile qi obliga{iile care decurg din tratatele

qi acordurile internalionale la care Republica Malta qi Republica Moldova sunt PA{i,

din calitatea de membru in organizalii internalionale sau oricare dintre legile sau

statutele acestora.

Pdrlile iqi comunicd reciproc orice modificare semnificativd a legii aplicabile

p6(ilor respective in domeniul protecfiei datelor cu caracter personal gi vor revizui

prezentul Acord, dupd caz. Pdrtile vor comunica, pe cAt posibil, amendamentele

celeilalte pdrli, inainte de data introducerii amendamentelor.

Articolul 5
Rezolvarea disputelor qi rezilierea Acordului

In vederea prevenirii unui litigiu privind aplicarea Acordului, fiecare Parte

poate pregdti o cerere scris[ de consultdri.

Consultdrile au loc in termen de cel mult treizeci (30) de zlle de la data primirii

cererii scrise.

scrlsa.

Parte poate rezilia prezentul Acord, Ei aceasta se va face in formd
t__

t 
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Articolul6
Clauze finale

Prezentul Acord se incheie pe o perioad[ de timp nedeterminatd qi intrd in

vigoare la data semndrii acestuia de cdtre ambele PAd.

Prezentul Acord poate fi modificat doar in scris de comun acord.

Prezentul Acord este semnat la B'r,r\ \ ecs
la data d, rl{G pls.* ,^t'i^< 2021 in limbile romAnd gr

Toate duplicatele

englezd in patru

sunt considerateduplicate, cdte doud pentru fiecare limbd.

originale.

BIROUL COMISARULUI DE

INFORMATII $I PROTECTIA

DATELOR DIN REPUBLICA

MALTA

CENTRUL NATIONAL

PENTRU PROTECTIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL DIN

REPUBLICA MOLDOVA

Pasina 7 dinT

/

Eduard nAnUC

Comisar


