
 
 

 
Raport de performanță la situația din 31 decembrie 2020 

  
        Periodicitatea: anual 

   Cod 

Autoritatea bugetară :  Centrul Național pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal     0403 

Instituția bugetară Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter personal  00426 
Grupa principală, 
grupa, subgrupa Alte servicii generale   0133 

Program Edificarea societăţii informaţionale     15 

Subprogram  Protecția datelor cu caracter personal     03 

          

I. Informaţie generală   

Scop  Asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în Republica Moldova, conform standardelor 
europene 

Obiective 
 

Informarea operatorilor de date cu caracter personal privind necesitatea implementării principiilor de protecţie a datelor cu caracter 
personal, precum şi despre responsabilităţile ce le revin asupra respectării acestora prin acordarea anuală a 700 consultații, 
elaborarea anuală a 5 instrucțiuni (liniilor directorii) și organizarea anuală a minim 30 acțiuni de promovare și instruire. 

Asigurarea înregistrării, pe parcursul anului 2020 a cel puțin 100 sisteme de evidență gestionate de operatorii de date cu caracter 
personal în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.   
Sensibilizarea persoanelor fizice referitor la drepturile de care dispun în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
prin organizarea anuală a 20 acțiuni de informare, seminare, treninguri, mese rotunde, conferințe. 
Efectuarea anuală a 200 controale asupra respectării de către operatori a procedurilor organizatorice şi tehnice, consemnate în 
politicile de securitate instituţionale,  necesare asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în procesul 
prelucrării acestora. 

Descriere narativa  

Subprogramul prevede următoarele aspecte: 
a) supravegherea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova a principiilor stabilite prin Convenţia Consiliului Europei 

pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Regulamentului (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație  a acestor date și de abrogare a Deciziei-Cadru 
2008/977/JAI a Consiliului; 

b) asigurarea controlului asupra corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal  legislaţiei naţionale în vigoare; 
c) promovarea obligaţiei de notificare şi înregistrare a sistemelor de evidenţă gestionate de operatori în Registrul de 

evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal;  
d) monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice pe de o parte prin examinarea 

plângerilor parvenite, iar pe de altă parte, prin sensibilizarea şi educarea acestora referitor la drepturile de care dispun în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.  

          
II. Indicatori de performanță 

Categoria Cod  Denumirea  Unitatea 
de măsură Aprobat Executat 

Devieri 
Valoarea 

(+/-)  Explicații 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De 
rezultat  r1 

Gradul de percepere şi conştientizare de către operatori a 
necesităţii şi importanţei protecţiei datelor cu caracter 
personal prelucrate 

% 55 55 - - 

 

r2 
Gradul de recunoaştere internaţională a faptului că 
Republica Moldova asigură un nivel adecvat de protecţie 
a datelor cu caracter personal 

% 40 40 - - 

r3 
Gradul de percepere şi conştientizare de către subiecţi a 
importanţei dreptului la protecţia datelor cu caracter 
personal prelucrate 

% 40 45 +5 - 

De produs 
 

o1 
Numărul operatorilor înregistraţi în Registrul de evidenţă 
al operatorilor de date cu caracter personal unităţi 100 504 +404 - 

o2 Numărul sistemelor de evidenţă înregistrate în Registrul 
de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal 

unităţi 
100 710 +610 - 

o3 
Numărul plîngerilor examinate în ordinea art. 27 al Legii 
privind protecţia datelor cu caracter personal (nr. 133 din 
08.07.2011) 

unităţi 
200 230 +30 - 

o4 Numărul instrucţiunilor (liniilor directorii) elaborate unităţi 5 2 -3 - 

 



privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diferite 
sectoare (medical, electoral, educaţional, financiar-
bancar, poliţienesc etc.) 

o5 
Numărul consultaţiilor şi asistenţei acordate atît 
operatorilor, cît şi persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 

unităţi 
700 2760 +2060 - 

o6 
Numărul procedurilor contravenţionale şi în ordine de 
contencios administrativ intentate de Centru 

unităţi 
110 251 +141 - 

o7 
Numărul seminarelor/treningurilor de informare 
organizate, inclusiv cu participarea experţilor europeni 

unităţi 
50 14 -36 - 

o8 
Numărul Acordurilor încheiate de Republica Moldova cu 
Uniunea Europeană 

unităţi 
- - - - 

o9 Numărul controalelor efectuate de Centru unităţi 200 303 +103 - 

De 
eficiență 

e1 
Costul controlului efectuat per unitate asupra 
corectitudinii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu prevederile legii 

lei/unitate 2500 2500 - - 

e4 

Cheltuieli necesare pentru organizarea unei acţiuni de 
promovare a noţiunilor de "date cu caracter personal" şi 
"viaţă privată", precum şi a principiilor de protecţie a 
datelor cu caracter personal 

lei/unitate 3000 3599 +599 - 

e5 
Timpul necesar elaborării instrucțiunilor sectoriale 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

ore/instruc
țiune 440 2 -438 - 

e4 
Timpul necesar asigurării examinării procedurilor 
contravenționale și în ordine de contencios administrativ 
în instanța de judecată 

ore/proced
ură 30 19 -11 - 

 
III. Cheltuieli, mii lei  

Denumirea 
Cod Anul de gestiune 

P3 ECO(k2) Aprobat Executat Devieri 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6(5-4) 
Cheltuieli de personal 00041 21 5 719.20 5 946.33 +227.13 
Bunuri și servicii 00041 22 1 586.70 775.64 -811.06 
Prestații sociale 00041 27 60.00 249.09 +189.09 
Mijloace fixe 00041 31 217.00 413.13 +196.13 
Stocuri de materiale circulante 00041 33 325.00 199.16 -125.84 
TOTAL 00041  7 907.90 7 583.35 -324.55 

 

  
  

 
 


