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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, 811801, fax: 820807, www.datepersonale.md 
 

D E C I Z I A  

privind aprobarea listei statelor care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor 

cu caracter personal  

 

„___” februarie 2022        mun. Chișinău 

 

Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii 

Moldova – 

 

 În vederea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață privată ce vizează 

protecția datelor cu caracter personal, statuate de Convenția nr. 108 pentru protecția 

persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 

semnată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981; 

 în acord cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal, potrivit cărora transmiterea datelor cu caracter personal 

se permite și se realizează, ținând cont de principiul liberei circulații a datelor, către: 

a) statele membre ale Spațiului Economic European; b) statele care asigură un nivel 

adecvat de protecție a datelor cu caracter personal; 

 luând în considerare prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, care statuează că, CNPDCP aprobă, prin 

decizie, lista statelor care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, luând în 

considerare: tratatele internaționale în materie de protecție a datelor cu caracter 

personal la care fac parte; existența și compatibilitatea legislației privind protecția 

datelor; competențele și cooperarea cu organul de supraveghere a prelucrării datelor, 

precum și alte aspecte importante privind regimul juridic al protecției datelor cu 

caracter personal. CNPDCP ține cont de deciziile adoptate de Comisia Europeană 

privind statele care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter 

personal; 

având în vedere deciziile adoptate de Comisia Europeană privind statele care 

asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, precum:  

- Decizia Comisiei Europene nr. 2010/625/UE din 19 octombrie 2010, adoptată 

în temeiul Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal în Andorra; 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2003/490/CE din 30 iunie 2003, adoptată în 

baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 

Europene pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulație a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de 

protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina; 
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- Decizia Comisiei Europene nr. 2002/2/CE din 20 decembrie 2001, adoptată 

în conformitate cu Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat prin legea 

canadiană la protecția informațiilor cu caracter personal și documente electronice 

(Personal Information Protection and Electronic Documents Act); 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2010/146/UE din 05 martie 2010, adoptată în 

conformitate cu Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat prin 

Legea feroeză privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2003/821/CE din 21 noiembrie 2003, privind 

nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Guernsey; 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2011/61/UE din 31 martie 2011, adoptată în 

temeiul Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat de Statul Israel 

privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal; 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2004/411/CE din 24 aprilie 2004, de 

constatare a nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal pe Insula 

Man; 

- Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare (UE) 2019/419 din 23 

ianuarie 2019, în temeiul Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Japonia 

în temeiul Legii privind protecția informațiilor cu caracter personal; 

- Decizia Comisiei Europene nr. 2008/393/CE din 08 mai 2008, adoptată în 

temeiul Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal în Jersey; 

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 2013/65/UE din 19 decembrie 

2012, în temeiul Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat de Noua 

Zeelandă; 

- Decizia Comisiei nr. C(2021)9316 din 17 decembrie 2021, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Republica Coreea în temeiul 

Legii privind protecția datelor cu caracter personal; 

- Decizia Comisiei nr. 200/518/CE din 26 iulie 2000, în temeiul Directivei nr. 

95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al 

protecției datelor cu caracter personal în Elveția; 

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 2012/484/UE din 21 august 

2012, în temeiul Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat de 

Republica Orientală a Uruguayului privind prelucrarea automată a datelor cu caracter 

personal; 

- Decizia nr. C(2021) 4800 de implementare a Comisiei din 28.06.2021 în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Regatul 

Unit; 
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în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 32 alin. (3) și alin. (4) ale 

Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Capitolul I pct. 2, 

Capitolul II, pct. 2 și pct. 3 lit. c) din Regulamentul Centrului Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Legea nr. 182/2008,   

 

D I S P U N E: 

 

1. A aproba lista statelor care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal, după cum urmează:  

- Andorra; 

-  Argentina; 

-  Canada; 

-  Insulele Faroe; 

-  Guernsey; 

-  Statului Israel; 

-  Insula Man; 

-  Japonia; 

-  Jersey; 

-  Noua Zeelandă; 

-  Republica Coreea; 

-  Elveția; 

- Uruguay; 

- Regatul Unit. 

2. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate 

modifica/actualiza prezenta decizie la necesitate, ținând cont de schimbările survenite 

în legislația statelor vizate în partea ce ține de protecția datelor cu caracter personal și 

de deciziile adoptate de Comisia Europeană privind statele care asigură un nivel 

adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe 

pagina web oficială a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

 

 

 

                                                                                           Victoria MUNTEAN 

                                                                                                       Director 


