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„ ” ________ 2022 mun. Chișinău 
 

ORDIN 
 
privind aprobarea Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare  
a datelor cu caracter personal care fac obiectul  
cerinței de efectuare a evaluării impactului  
asupra protecției datelor cu caracter personal 

 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) și lit. h), art. 23 alin. (8) din Legea 

nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și în temeiul pct. 2, 
Capitolul II al Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal, aprobat prin Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008, 

 
ORDON : 

 
1. A aproba Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac 

obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter 
personal, conform anexei. 

2. Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul 
cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, 
aprobată prin prezentul Ordin, nu este una exhaustivă.  

3. Prevederile prezentului Ordin nu afectează aplicarea altor prevederi legale privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

4. Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare care face obiectul cerinței de efectuare a evaluării 
impactului asupra protecției datelor cu caracter personal va fi publicată pe pagina web 
oficială a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 

 
 
 

Victoria MUNTEAN 
   Director 

 

 

http://www.datepersonale.md/
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Anexa  

La Ordinul nr. ____ din __________ 

 

Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac 
obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor 

 

Potrivit articolului 23 alineatul (1) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor 
cu caracter personal, în funcție de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile 
prelucrării datelor, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea 
noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc sporit pentru drepturile și libertățile 
persoanelor, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, evaluarea impactului operațiunilor 
de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică 
poate aborda un set de operațiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri sporite similare. 

Articolul 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2011 prevede cazurile în care se impune 
evaluarea impactului asupra protecției datelor: 

a) evaluarea sistematică și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la 
persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, și 
care stă la baza unor decizii automatizate care produc efecte juridice privind persoana fizică 
sau care o afectează, în mod similar, într-o măsură semnificativă; 

b) prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de date care se referă la dezvăluirea 
originii rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii religioase sau convingerilor 
filozofice ori a apartenenței la sindicate, precum și prelucrării de date genetice, de date 
biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea ori de 
date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, privind condamnările penale și 
infracțiunile unei persoane fizice; 

c) monitorizarea sistematică, pe scară largă, a unei zone accesibile publicului. 

Consecvent, alineatul (8) din același articol prevede că Centrul Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni 
de prelucrare a datelor care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției 
datelor în conformitate cu alineatul (1).  

Evaluarea impactului asupra protecției datelor reprezintă un instrument prevăzut de 
Regulamentul (UE) 2016/679 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, la 
art. 35, având aceiași abordare și același scop - de responsabilizare a operatorilor în vederea 
stabilirii măsurilor adecvate care trebuie luate pentru a demonstra că prelucrarea la datelor 
cu caracter personal respectă prevederile legale. 
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Totodată, luând în considerare îndrumările Ghidului privind Evaluarea impactului 

asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o prelucrare este „susceptibilă să 
genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, revizuit și adoptat în data de 
4 octombrie 2017 de către Grupul de lucru Articolul 29 pentru protecția datelor (Documentul 
de lucru 248), atunci când se estimează dacă operațiunile de prelucrare planificate necesită 
efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 23 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, 
operatorul va utiliza următoarele criterii pentru a efectua o evaluare preliminară: 

a) Evaluarea sistematică și extensivă a aspectelor personale sau scoring, inclusiv 
crearea de profiluri și previziuni. Spre exemplu: o companie de biotehnologie care oferă 
teste genetice direct consumatorilor pentru a evalua și prezice riscurile pentru 
boală/sănătate sau pentru a crea un profil de comportament sau de marketing bazat pe 
utilizarea sau navigarea pe site-ul său web; 

b) Luarea de decizii în mod automat cu un efect juridic sau cu efect similar 
semnificativ: prelucrarea care are ca scop luarea deciziilor vizând subiecții de date, care 
produc efecte juridice pentru aceștia sau care îi afectează în mod similar într-o măsură 
semnificativă. Spre exemplu: evaluarea automatizată a personalului (dacă angajatul se află 
la cel mai mic nivel din echipă în ceea ce privește numărul de cazuri pe care le-a examinat, 
nivel de îndeplinire 10%, va primi la evaluare, fără discuții, calificativul "nesatisfăcător"); 

c) Monitorizarea sistematică: prelucrarea utilizată pentru observarea, 
monitorizarea sau controlul subiectului de date, inclusiv datele colectate prin intermediul 
rețelelor sau al unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului. 
Spre exemplu: Acest tip de monitorizare reprezintă un criteriu deoarece datele cu caracter 
personal pot fi colectate în situații în care persoanele vizate pot să nu fie conștiente de cine 
colectează datele și modul în care acestea vor fi utilizate. În plus, poate fi imposibil ca 
persoanele să nu fie supuse unei astfel de prelucrării în spațiile (sau zonele publice) 
accesibile publicului. 

d) Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, spre exemplu: 
prelucrarea datelor cu caracter personal privind opiniile politice ale persoanelor fizice, a 
datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, precum și a datelor cu caracter 
personal privind condamnări penale sau infracțuni etc; 

e) Prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal. În acest caz, 
„prelucrare la scară largă” este considerată când se referă la: 

1) categorii speciale de date a cel puțin 5 000 de persoane; 

2) date care prezintă riscuri ridicate pentru cel puțin 10 000 de persoane (servicii 
de plată, precum serviciile bancare online și datele privind cardurile de credit, serviciile 
digitale de asigurare a încrederii, cum ar fi semnăturile electronice, datele de comunicare 
protejate prin secretul comunicării, datele de geolocalizare în timp real, crearea de profiluri 
cu consecințe juridice sau cu impact semnificativ, date care nu sunt publice despre situația 
financiară); 
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3) orice alte date a cel puțin 50.000 de persoane. 

Spre exemplu: supravegherea video în centre comerciale, stadioane, pieţe, parcuri 
sau alte asemenea spaţii; 

f) Corelarea sau combinarea seturilor de date, spre exemplu provenind de la două 
sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor efectuate în scopuri diferite și/sau de 
diverși operatori de date, într-un mod care ar depăși așteptările rezonabile ale subiectului 
de date; 

g) Date privind subiecții de date vulnerabili, inclusiv copiii (aceștia pot fi 
considerați ca nefiind în măsură să se opună sau să își dea consimțământul în mod deliberat 
și precaut pentru prelucrarea datelor lor), angajații în raport cu angajatorii, grupurile 
vulnerabile ale populației care necesită o protecție specială (persoane bolnave mintal, 
solicitanții de azil sau persoanele în vârstă, pacienți etc.), atunci când poate fi identificat un 
dezechilibru între poziția subiectului de date și cea a operatorului; 

h) Utilizarea inovatoare sau aplicarea unor soluții tehnologice sau organizaționale 
noi, în conformitate cu nivelul atins al cunoștințelor tehnologice. Spre exemplu: combinarea 
utilizării amprentei digitale cu recunoașterea facială pentru îmbunătățirea controlului 
accesului fizic; 

i) Atunci când prelucrarea în sine împiedică subiecții de date să exercite un drept 
sau să utilizeze un serviciu ori un contract. Spre exemplu: acestea includ operațiuni de 
prelucrare care vizează permiterea, modificarea sau refuzarea accesului persoanelor fizice 
la un serviciu sau încheierea unui contract. 

În cazul în care sunt aplicabile două sau mai multe dintre criteriile expuse mai sus, 
operatorul va efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. 

Când un operator decide să nu efectueze o evaluare a impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal, deși mai mult de un criteriu expus mai sus este aplicabil, 
operatorul documentează și justifică decizia respectivă. 

În situația în care operațiunile de prelucrare planificate declanșează doar un singur 
criteriu din cele menționate supra, operatorul poate decide totuși să efectueze o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor. 

Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac 
obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter 
personal, indicate în continuare, se bazează pe prevederile menționate supra, conține tipuri 
de operațiuni de prelucrare, precum și exemple de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
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Nr. Operațiuni de prelucrare a datelor  

cu caracter personal 
Exemple1 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
vederea realizării unei evaluări sistematice și 
cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare 
la persoane fizice, care se bazează pe 
prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de 
profiluri, și care stă la baza unor decizii 
automatizate care produc efecte juridice privind 
persoana fizică sau care o afectează, în mod 
similar, într-o măsură semnificativă. 

a) O bancă care verifică tranzacțiile în conformitate 
cu legislația aplicabilă pentru a detecta 
tranzacțiile posibil frauduloase; 

b) O organizație efectuează evaluarea automatizată 
a personalului, inclusiv prin crearea de profiluri; 

c) O companie realizează profilarea utilizatorilor de 
rețele de socializare și a altor aplicații în scopul 
trimiterii în adresa acestora a unor informații 
comerciale, în scop de marketing 
direct/prospectare comercială. 

2. Prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de 
date care se referă la dezvăluirea originii rasiale 
sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii 
religioase sau convingerilor filozofice ori a 
apartenenței la sindicate, precum și prelucrarea 
de date genetice, de date biometrice pentru 
identificarea unică a unei persoane fizice, de 
date privind sănătatea ori de date privind viața 
sexuală sau orientarea sexuală, privind 
condamnările penale și infracțiunile unei 
persoane fizice. 

a) O entitate, în temeiul prevederilor legale, solicită 
de la viitorii angajați să treacă examenul medical 
înainte de angajare și să prezinte cazierul judiciar; 

b) O entitate utilizează identificarea biometrică prin 
amprentă digitală în vederea controlului accesului 
în perimetrul de securitate; 

c) Instituțiile medicale țin evidența datelor medicale 
ale pacienților; 

d) O autoritate publică gestionează bazele de date 
care consemnează date cu caracter personal 
referitoare la condamnările penale sau infracțiuni; 

e) Un penitenciar deține o bază de date internă a 
deținuților; 

f) O organizație social-politică prelucrează 
informații privind opiniile politice ale membrilor 
săi. 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal având 
ca scop monitorizarea sistematică, pe scară 
largă, a unei zone accesibile publicului. 

a) O entitate publică sau privată prelucrează date cu 
caracter personal prin intermediul supravegherii 
video în centre comerciale, stadioane, pieţe, 
parcuri sau alte asemenea spaţii; 

b) O entitate publică sau privată prelucrează date cu 
caracter personal prin intermediul, supravegherii 
video inteligente în spații accesibile publicului;  

c) O pagină web prelucrează date cu caracter 
personal de pe dispozitive inteligente, cum ar fi 
cele dotate cu camere echipate cu funcții de 
localizare (GPS). 

4. Prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter 
personal ale persoanelor vulnerabile (cum ar fi 
solicitanți de azil, persoane în vârstă, pacienți, 
minori, persoane în privința cărora a fost 
instituită măsura de ocrotire judiciară şi 
angajaţi), prin mijloace automate de 
monitorizare şi/sau înregistrare sistematică a 
comportamentului, inclusiv în vederea 
desfăşurării activităţilor de reclamă, marketing 

a) Un operator prelucrează datele copiilor (în 
condițiile în care copiii nu pot, în mod 
deliberat/legal, obiecta la prelucrarea datelor sau 
să-și dea consimțământul la prelucrarea datelor); 

b) Un operator prelucrează datele cu caracter 
personal în scopul evaluării cunoștințelor, 
gestionării și bunăstării în școli sau grădinițe 
(include toate nivelurile de educație, de la 
învățământul preșcolar, primar, liceal până la 

 
1 Lista de exemple nu se limitează la cele incluse în prezentul tabel, având drept scop de a ghida operatorul să identifice 
operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care necesită efectuarea evaluării impactului asupra protecției 
datelor. 
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şi publicitate. nivel universitar); 

c) Un operator prelucrează datele cu caracter 
personal ale grupurilor vulnerabile care au nevoie 
de protecție specială (solicitanți de azil, persoane 
în vârstă, pacienți etc.) și în orice alt caz, în care 
poate fi identificată o discrepanță între 
cunoștințele deținute de subiectul de date în raport 
cu operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuate de operator. 

5. Prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter 
personal prin utilizarea inovatoare sau 
implementarea unor tehnologii noi, în special în 
cazul în care operaţiunile respective limitează 
capacitatea persoanelor fizice de a-şi exercita 
drepturile.  
 

a) Utilizarea tehnicilor de recunoaştere facială în 
vederea facilitării accesului în diferite spaţii; 

b) Un operator prelucrează datele cu caracter 
personal cu ajutorul/prin intermediul inteligenței 
artificiale cu scopul de a controla interacțiunea cu 
persoanele vizate sau pentru a evalua aspectele 
personale ale persoanei vizate; 

c) Un operator selectează candidații la un loc de 
muncă prin intermediul rețelelor sociale; 

d) O instituție medicală prelucrează datele medicale 
utilizând inovații tehnologice, de ex. implanturi 
tehnologice care înregistrează pulsul. 

6. Prelucrarea pe scară largă a datelor generate de 
dispozitive cu senzori care transmit date prin 
internet sau prin alte mijloace.  

a) O entitate prelucrează date cu caracter personal 
prin intermediul/cu ajutorul aplicaţiilor 
inteligente „Internetul lucrurilor” („internet of 
things”), cum ar fi smart TV, vehicule conectate, 
contoare inteligente, jucării inteligente, case 
inteligente sau alte asemenea aplicaţii. 

7. Prelucrarea pe scară largă şi/sau sistematică a 
datelor de trafic şi/sau de localizare a 
persoanelor fizice, atunci când prelucrarea nu 
este necesară pentru prestarea unui serviciu 
solicitat de subiectul de date. 

a) Un furnizor de servicii de telefonie analizează 
traficul bazându-se pe datele de localizare într-o 
rețea mobilă publică; 

b) O entitate prelucrează datele de localizare 
geografică a pasagerilor care călătoresc în 
transportul public.  

c) O companie oferă servicii care se bazează pe 
prelucrarea datelor obținute de la brățările 
fitness/ceasurile smart în vederea îmbunătățirii 
antrenamentelor. 

 



 
Nota informativă la proiectul Ordinului 

privind aprobarea Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal 
care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu 

caracter personal 
 

1.  Denumirea autorului şi a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul Ordinului este elaborat de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal (CNPDCP) în vederea aprobării Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a 
datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra 
protecției datelor cu caracter personal. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Prin Legea nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative au fost aduse modificări la 
Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Modificările menționate stabilesc 
obligația operatorilor de date de a efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor dacă 
sunt îndeplinite anumite criterii stabilite la articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 133/2011.  

Astfel, în funcție de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării datelor, în 
cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este 
susceptibil să genereze un risc sporit pentru drepturile și libertățile persoanelor, operatorul 
efectuează, înaintea prelucrării, evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra 
protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de 
prelucrare similare care prezintă riscuri sporite similare. 

Articolul 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2011 prevede cazurile pentru evaluarea impactului 
asupra protecției datelor: 

a) evaluarea sistematică și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, 
care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, și care stă la baza unor 
decizii automatizate care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează, în mod 
similar, într-o măsură semnificativă; 

b) prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de date care se referă la dezvăluirea originii 
rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii religioase sau convingerilor filozofice ori a 
apartenenței la sindicate, precum și prelucrării de date genetice, de date biometrice pentru 
identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea ori de date privind viața sexuală 
sau orientarea sexuală, privind condamnările penale și infracțiunile unei persoane fizice; 

c) monitorizarea sistematică, pe scară largă, a unei zone accesibile publicului. 
Consecvent, alineatul (8) din același articol prevede că Centrul Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare a 
datelor care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor în conformitate 
cu alineatul (1).  

Evaluarea impactului asupra protecției datelor reprezintă un instrument prevăzut de 
Regulamentul (UE) 2016/679 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, la art. 35, având aceiași 
abordare și același scop - de responsabilizare a operatorilor în vederea stabilirii măsurilor adecvate 
care trebuie luate pentru a demonstra că prelucrarea la datelor cu caracter personal respectă 
prevederile legale. 

Totodată, luând în considerare îndrumările Ghidului privind Evaluarea impactului asupra 
protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o prelucrare este „susceptibilă să genereze un risc 
ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, revizuit și adoptat în data de 4 octombrie 2017 de 
către Grupul de lucru Articolul 29 pentru protecția datelor (Documentul de lucru 248) au fost 
stabilite criteriile care urmează a fi utilizate de operator pentru a efectua o evaluare preliminară. 

 Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul 
cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, indicate 
în continuare, se bazează pe prevederile menționate supra, conține tipuri de operațiuni de 
prelucrare, precum și exemple de prelucrare a datelor cu caracter personal. 



3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare care necesită evaluarea impactului asupra protecției 

datelor se bazează pe prevederile art. 23 alin. (3) al Legii nr. 133/2011 și conține anumite tipuri de 
operațiuni de prelucrare, precum și exemple de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Astfel, lista prevede expres, dar nu exhaustiv, operațiunile pentru care e necesară realizarea 
evaluării impactului, și anume: 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării unei evaluări sistematice și 
cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe 
prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii 
automatizate care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează, în mod 
similar, într-o măsură semnificativă; 

2. Prelucrarea, pe scară largă, a unor categorii de date care se referă la dezvăluirea originii 
rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a confesiunii religioase sau convingerilor filozofice ori a 
apartenenței la sindicate, precum și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru 
identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea ori de date privind viața 
sexuală sau orientarea sexuală, privind condamnările penale și infracțiunile unei persoane fizice; 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal având ca scop monitorizarea sistematică, pe scară 
largă, a unei zone accesibile publicului; 

4. Prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal ale persoanelor vulnerabile (cum 
ar fi solicitanți de azil, persoane în vârstă, pacienți, minori, persoane în privința cărora a fost 
instituită măsura de ocrotire judiciară şi angajaţi), prin mijloace automate de monitorizare şi/sau 
înregistrare sistematică a comportamentului, inclusiv în vederea desfăşurării activităţilor de 
reclamă, marketing şi publicitate. 

5. Prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal prin utilizarea inovatoare sau 
implementarea unor tehnologii noi, în special în cazul în care operaţiunile respective limitează 
capacitatea persoanelor fizice de a-şi exercita drepturile; 

6. Prelucrarea pe scară largă a datelor generate de dispozitive cu senzori care transmit date 
prin internet sau prin alte mijloace; 

7. Prelucrarea pe scară largă şi/sau sistematică a datelor de trafic şi/sau de localizare a 
persoanelor fizice, atunci când prelucrarea nu este necesară pentru prestarea unui serviciu 
solicitat de subiectul de date. 

Ținem să subliniem că lista de exemple care însoțește operațiunile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal nu se limitează la cele incluse în tabelul din anexa proiectului de Ordin, având 
drept scop de a ghida operatorul să identifice operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal care necesită efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor. 
4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea prezentului proiect de act normativ nu va necesita operarea unor modificări în 
cuprinsul altor acte normative. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării exigențelor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul actului normativ este plasat pe portalul web oficial al CNPDCP, 
www.datepersonale.md, la compartimentul Transparența decizională, rubrica Anunțuri privind 
organizarea consultării publice şi proiecte de decizii.  
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TABEL DE DIVERGENȚE 
determinate în procesul avizării de către autoritățile/instituțiile vizate a proiectului Listei tipurilor de operațiuni de 

prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul 
cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal 

 
 Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 
publică 

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea 
autorului proiectului 

1 Ministerul Justiției 1. Având în vedere că proiectul Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare 
a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a 
evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal nu are 
forma unui act normativ/ nu se circumscrie caracteristicilor unui act 
normativ prevăzut de art. 2 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele 
normative, precum și altor condiții stabilite de legea citată (temei juridic, 
anexarea notei informative, etc.), acesta nu cade sub incidența procedurii de 
avizare a actelor normative. 

1.         Potrivit art. 23 alin. (8) al Legii nr. 133/2011 
privind protecția datelor cu caracter personal (Legea 
nr. 133/2011), CNPDCP întocmește și publică o listă 
a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac 
obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a 
impactului asupra protecției datelor, or, norma nu 
prevede expres că această Listă urmează a fi 
aprobată prin ordin sau decizie, cum ar fi în cazul 
aprobării listei statelor care asigură un nivel adecvat 
de protecție a datelor, unde art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 133/2011 prevede expres aprobarea acesteia prin 
decizie.  

Totodată, urmare a examinării răspunsului 
Ministerului Justiției din 07 februarie 2022, 
înregistrat sub nr. 553, CNPDCP a luat în 
considerare remarcile conținute în răspuns și a 
revăzut structura și caracteristicile proiectului, astfel 
încât să corespundă caracteristicilor unui act 
normativ prevăzute de art. 2 al Legii nr.100/2017 cu 
privire la actele normative.  

2 Instituția Publică 
„Serviciul Tehnologia 
Informației și Securitate 
Cibernetică” 

1. Cu referire la scrisoarea nr. 02/2-04/234 din 28 ianuarie 2022, prin 
care CNPDCP solicită avizarea proiectului Listei tipurilor de operațiuni de 
prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de 
efectuare a impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, 
Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică” în limita competențelor funcționale comunică lipsa obiecțiilor 
și propunerilor în acest sens. 

1. Se acceptă.  

3 Ministerul 
Economiei  

1. Cu referire lа solicitarea nr. 02/2-04/234 din 28 ianuarie 2022 privind 
avizarea proiectului Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a impactului asupra 
protecției datelor cu caracter personal, Ministerul Economiei informează 

1. CNPDCP este în proces de elaborare a 
Ghidului privind evaluarea impactului asupra 
protecției datelor cu caracter personal (DPIA), care 
va fi publicat pe pagina web oficială a CNPDCP și 
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despre lipsa obiecțiilor și рrорunеrilоr.  
Totodată, luând în considerare faptul că proiectul prezentat spre 

аvizаrе vine întru executarea prevederilor Legii nr. l75/2021 pentru 
modificarea unor acte nоrmаtivе (pachetul digitalizare), unul din obiectivele 
căruia este simplificarea și facilitarea interacțiunii autorităților statului cu 
mediul de afaceri, recomandăm elaborarea unui Ghid privind procedurile 
aferente evaluării impactului asupra protecției datelor, саrе să оfеrе un suport 
informațional subiecților vizați. 

va avea caracter de recomandare. 

4 Asociația Patronală 
„Camera de Comerț 
Americană din 
Moldova” (AmCham 
Moldova) și Asociația 
Națională a 
Companiilor din 
Domeniul TIC (ATIC) 

1. Cu referinţă la alineatul al treilea din preambul, menţionăm că art. 
23 alin. (3) din Legea nr. 133/20111, de fapt, prevede nu criteriile pentru 
evaluarea impactului asupra protecției datelor, ci cazurile în care se impune, 
în mod special, evaluarea impactului asupra protecţiei datelor. 
 
2. Lista propusă de CNPDCP este întocmită greşit, deoarece tipurile de 
operațiuni de prelucrare menţionate la art. 23 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 
133/2011 sunt tipuri distincte de operațiuni de prelucrare care fac, în mod 
obligatoriu, obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra 
protecției datelor, dar nu categorii generale de asemenea operaţiuni, care s-
ar împărţi în sub-categorii. 
 
 
 
 
 
3. În ceea ce priveşte aşa-numitele sub-categorii de operațiuni de 
prelucrare prevăzute în lista propusă, alegerea acestor operaţiuni nu se 
bazează pe careva criterii obiective şi clare, aşa cum acest lucru are loc în 
legislaţia comunitară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se propune de a insera, după preambul, un capitol nou, care să 
stabilească criteriile luate în considerare la întocmirea listei respective de 
către CNPDCP şi care trebuie utilizate de operatorii de date pentru a stabili 
dacă trebuie sau nu să realizeze o DPIA în cazul operațiunilor care sunt 

1. Se acceptă. Proiectul a fost ajustat și a 
fost suplinit cu criteriile pentru evaluarea 
impactului asupra protecției datelor. 
 
 
2. Se acceptă parțial. Proiectul Listei 
operațiunilor a fost revizuit ținându-se cont de 
obiecțiile/ recomandările entităților vizate. 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. Nu se acceptă. Prevederile legale nu  
statuează obligația CNPDCP de a respecta 
legislația comunitară europeană. Totodată, 
proiectul a fost suplinit cu criterii, care urmează 
a fi utilizate de către operator la evaluarea 
impactului asupra datelor. 

În context, menționăm că proiectul a fost 
elaborat cu susținerea proiectului TWINNING 
MD 13ENPI JH0317 (MD29) „Consolidarea 
Capacităților Centrului Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal al Republicii 
Moldova”. 
  
4. Se acceptă. 
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incluse în listă, precum şi modul în care criteriile trebuie folosite pentru a 
analiza dacă o anumită operațiune de prelucrare necesită o DPIA. 
 
5. Se propune revizuirea listei tipurilor de operațiuni de prelucrare care 
fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra 
protecției datelor. La baza acestei liste s-ar putea afla modelul Deciziei 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal din România nr. 174 din 18.10.2018 privind lista operațiunilor 
pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal. 

 
 
6. Pentru a reduce povara administrativă (şi financiară) a asupra 
operatorilor de date şi asigura utilizarea eficientă a resurselor acestora, se 
propune adoptarea unei liste a tipurilor de operațiuni de prelucrare pentru 
care nu este necesară o evaluare a impactului asupra protecției datelor. Drept 
exemplu pentru asemenea listă ar putea servi anexa 3 la Decizia Autorităţii 
de supraveghere europene pentru protecția datelor din 16 iulie 2019 privind 
listele DPIA emise în baza articolului 39 alineatelor (4) și (5) din 
Regulamentul (UE) 2018/1725. 
 
 
 
 
 
 
7. Proiectul CNPDCP nu conține clarificări cu referire cel puțin la 
operațiunile supuse anterior verificării prealabile pentru a asigura 
conformarea la practicile aplicate în Uniunea Europeană. Deoarece 
CNPDCP anterior verifica în esență și operațiunile supuse doar notificării nu 
și autorizării, iar notificarea în baza art. 23 nu era doar o simplă formalitate, 
dar trecea printr-o verificare minuțioasă efectuată de CNPDCP privind 
conformarea cu prevederile legislației aplicabile, practica UE ar putea fi 
extinsă nu doar asupra operațiunilor supuse verificării prealabile, dar și a 
tuturor operațiunilor notificate la CNPDCP. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Se acceptă. Proiectul Listei operațiunilor a 
fost revizuit ținându-se cont de obiecțiile/ 
recomandările entităților vizate. 
 
 
 
 
 
 
6. Pe moment, nu se acceptă. În conformitate cu 
art. 23 alin. (9) din Legea nr. 133/2011, 
CNPDCP poate, de asemenea, să stabilească și 
să pună la dispoziția publicului o listă a tipurilor 
de operațiuni de prelucrare pentru care nu este 
necesară o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor. Astfel, întocmirea unei 
asemenea liste rămâne la latitudinea CNPDCP, 
în cazul în care este considerată a fi necesară. La 
moment, este prematur de a întocmi o asemenea 
listă. Deși RGDP este în vigoare din 2018, nu 
toate statele membre UE au elaborat lista 
respectivă. 
 
7. Nu se acceptă. În documentele anexate la 

notificare nu era inclusă evaluarea/analiza 
riscurilor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal din punct de vedere a conformării la 
cerințele legale și tehnice de securitate. Mai mult, 
în majoritatea cazurilor, procedura de notificare se 
rezuma la prezentarea unor documente interne, 
întocmite în baza unor exemple/modele oferite de 
CNPDCP, care, în mare parte, conțineau descrierea 
scopurilor de prelucrare, categoriile de date, 
termenul, descrierea software/hardware utilizat, 
descrierea unor măsuri de securitate generale, 
preluate din Hotărârea Guvernului nrr. 1123/2010, 
fără indicarea unor măsuri de securitate concrete, 
aplicabile operatorului vizat. 
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8. Proiectul deciziei nu reglementează regula conținută în DPIA care 
stabilește că: În cele mai multe cazuri, un operator de date poate să 
considere că o prelucrare care îndeplinește două criterii ar necesita 
efectuarea unei DPIA. În general, WP29 consideră că, pe măsură ce sunt 
îndeplinite tot mai multe criterii de prelucrare, aceasta este mai susceptibilă 
să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate 
și, prin urmare, să necesite o DPIA, indiferent de măsurile pe care 
operatorul intenționează să le adopte. 
Cu toate acestea, în unele cazuri, un operator de date poate considera că o 
prelucrare care îndeplinește numai unul dintre aceste criterii necesită o 
DPIA. 
În lipsa indicării unei reguli similare și în Ordinul CNPDCP, în Republica 
Moldova evaluarea impactului ar putea fi efectuată pentru un număr mult mai 
extins de operațiuni care excedă limitele stabilite de RGPD. 
 
9. Proiectul ar necesita să fie completat cu unele prevederi conținute în 
Ghidul European “Orientări privind evaluarea impactului asupra protecției 
datelor (DPIA) și modul în care se determină dacă prelucrarea este 
„susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 
2016/679”. Cu titlu de exemplu: 
„În conformitate cu abordarea bazată pe riscuri, efectuarea unei evaluări a 
impactului asupra protecției datelor nu este obligatorie pentru fiecare 
operațiune de prelucrare. O evaluare a impactului asupra protecției datelor 
este necesară numai atunci când prelucrarea este „susceptibilă să genereze 
un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice” [articolul 23 
alineatul (1) din Legea nr. 133/2011]. 
Totodată, o evaluare a impactului asupra protecției datelor ar putea să vizeze 
o singură operațiune de prelucrare a datelor sau ar putea fi utilizată o singură 
evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru a evalua mai multe 
operațiuni de prelucrare similare. Respectiv, evaluările a impactului asupra 
protecției datelor nu sunt necesare să se efectueze în cazurile care au fost 
deja studiate (în cazul în care o tehnologie similară este utilizată pentru 
colectarea aceluiași tip de date pentru aceleași scopuri)”. 
 
10. Mai multe noțiuni din proiect urmează a fi definite (e.g. „volum mare 
de date”, „scară largă”, „spațiu accesibil publicului”, „date sensibile sau date 
foarte sensibile”, „numărul mare de clienți”, „date extrem de personale”, 
„persoane vulnerabile”, etc.). 
 

 
 
8. Se acceptă. Proiectul a fost completat cu 

asemenea prevederi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nu se acceptă. Aceste detalii urmează să fie 

incluse în Ghidul DPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Se acceptă. Termenii au fost revizuiți și 

ajustați. Totodată au fost redați factorii care 
determină termenul „ prelucrare la scară largă”.  
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11. Abordarea de a grupa operațiunile în 3 categorii, conform literelor 
a), b), c) al art. 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2011 pare a fi una nereușită, 
mai multe operațiuni/exemple suprapunându-se și lipsind destinatarii 
deciziei de claritate în aplicarea ei. 
Sugerăm autorilor luarea în considerare a deciziilor adoptate inclusiv de către 
autoritățile străine și practicilor deja stabilite, indicate în considerentele 
generale la prezenta scrisoare. 
 
12. Menționăm despre neclaritatea modului de coroborare/interpretare a 
structurii expunerii celor 2 rubrici: 
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și Exemple. În 
special ar trebui să fie clar dacă respectivele sunt interdependente sau nu, 
inclusiv, dacă lista de exemple este una exhaustivă. 
 
 
 
 
13. Proiectul nu cuprinde excepțiile corespunzătoare pentru situațiile care se 
referă la: 
a) prelucrarea datelor cu caracter personal în scop jurnalistic, artistic sau 
literar, inclusiv de cercetare 
științifică și statistică, având în vedere cerințele art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 
alin. (5), art. 12. 
b) prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii de drept public 
și privat, în temeiul unor proceduri stabilite expres prin actele normative 
(legi, hotărâri de Guvern, acte normative ale autorităților publice centrale 
inclusiv cele cu statut autonom de tip BNM, CNPF, ANRCETI, ANRE etc.). 
 
14. Pe tot textul proiectul, este necesară adaptarea terminologiei utilizate la 
cea existentă în alte legi, spre exemplu: 
a) baza de date pentru acordarea creditelor – înțelegem că se are în 
vedere istoria creditară care este reglementată de Legea nr. 122/2008 privind 
birourile istoriilor de credit; 
b) baza de date în scopul combaterii spălării banilor – înțelegem că se 
are în vedere persoanele expuse politic și persoanele, entitățile și a altor 
grupuri implicate în activități teroriste. 
c) baza de date antifraudă – înțelegem că în Republica Moldova o astfel 
de bază de date nu există. 
d) datele medicale ale pacienților – menționăm că Legea nr. 133/2011 
operează cu termenii de date privind starea de sănătate sau date privind 
sănătatea și nu date medicale; 

11. Se acceptă. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Nu se acceptă. Lista de exemple care 

însoțește operațiunile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal nu se limitează la cele incluse în 
tabelul din anexa proiectului, având drept scop de a 
ghida operatorul să identifice operațiunile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal care 
necesită efectuarea evaluării impactului asupra 
protecției datelor. 
 
13. Nu se acceptă. Excepția este expres stabilită 

de lege, la art. 23 alin. (6) al Legii nr. 133/2011. 
Referitor la comentariile expuse la punctul 

b), se va menționa că, în această situație, urmează să 
fie respectată și condiția efectuării unei evaluări a 
impactului asupra protecției datelor ca parte a unei 
evaluări a impactului general în contextul adoptării 
respectivului temei juridic (art. 23 alin. (6)). 
 

 
 

14. Se acceptă parțial. Proiectul a fost ajustat. 
Totodată, se va menționa că acestea nu sunt noțiuni, 
ci doar exemple de sisteme de evidență sau 
caracteristici ale unor categorii de date.  
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e) datele de comunicare protejate prin secretul comunicării – legislația 
națională operează cu termenul secret al corespondenței/inviolabilitate a 
corespondenței. 
 
15. Punctul trebuie concretizat în vederea clarificării faptului dacă cerințele 
sunt alternative sau cumulative:  
Articolul 23 alin. (3) lit. a), punctul 4 
„Colectarea datelor cu caracter personal din diferite surse și prelucrarea 
agregată a acestora, cu condiția că: 
a. prelucrarea se efectuează la scară largă; 
b. în scopuri pentru care nu toate datele care urmează să fie prelucrate 
au fost colectate direct de la subiecții de date; 
c. să includă utilizarea algoritmilor care nu sunt ușor de înțeles de către 
subiecții de date; 
d. descoperirea unor legături necunoscute anterior între date în scopuri 
nedeterminate în prealabil.” 
 
16. Lipsesc în unele rubrici exemplele aferente operațiunilor de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
17. Este neclară diferența între punctele 7-8 și punctul 1 din articolul 23 alin. 
(3) lit. a). Considerăm că articolul 23 alin. (3) lit. a) punctul 1 înglobează și 
punctele 7-8. 
 
18. Deși aparent art. 23 alin. (3) lit. b) pct. 1 indică că impactul ar fi necesar 
de realizat atunci când este prelucrată categoria specială a datelor, în realitate, 
art. 23 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 133/2011, indică expres situațiile care 
sunt diferite de cele regăsite la categoria specială a datelor, în particular cele 
care se referă la măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile 
contravenționale. De asemenea, pct. 1, prin referire la categoria specială de 
date, limitează necesitatea realizării impactului în cazul datelor privind 
apartenența la sindicate, prelucrării datelor genetice, biometrice, orientarea 
sexuală – categorii de date care se regăsesc la art. 23 alin. (3) lit. b) dar nu se 
regăsesc la definiția categoriei speciale a datelor cu caracter personal regăsită 
la art. 3 din aceiași lege. 
 
 
 

 
 
 
 

15. Operațiunea de prelucrare a datelor cu 
caracter personal a fost revizuită și reformulată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Se acceptă. În proiectul ajustat au fost 
completate toate rubricile cu exemple aferente 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal.  
 
 
17. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului.   
 
 
18. Se acceptă parțial. Spre regret, când au fost 
operate ultimele modificări la Legea nr. 133/2011, 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 175/2021, 
autorul proiectului nu a ținut cont de faptul că 
noțiunea de „categorii speciale de date” definită la 
art. 3 din Legea nr. 133/2011 nu corespunde cu 
termenul de „categorii speciale de date” definit de 
RGPD la art. 9 și 10, or, CNPDCP, prin intermediul 
unui ordin, nu poate defini/interpreta definițiile 
prevăzute de lege. 
Astfel, subliniem că modificările aduse la Legea nr. 
133/2011 nu aliniază sub nici o formă legislația 
națională la standardele europene în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal și nu creează 
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19. Menționăm că operațiunea indicată la art. 23 alin. (3) lit. b) pct. 2 este 
neclară mediului de afaceri și necesită a fi concretizată. Pct. 2 indică că 
prelucrarea anumitor categorii de date, nu doar a celor ce fac parte din 
categoria specială de date, la fel pot fi considerate amenințări la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor. Aparent, această propoziție practic ar 
exclude tot conținutul situațiilor, deoarece în aceste raționamente poate fi 
înglobată orice situație care se referă la categoria obișnuită a datelor. 
 
20. Considerăm că operațiunea indicată la art. 23 alin. (3) lit. b) pct. 3 trebuie 
combinată cu cel puțin încă un criteriu pentru a fi necesar un DPIA. 
Semnăturile electronice, datele de comunicare protejate prin secretul 
comunicării, datele de geo localizare în timp real nu sunt categorii speciale 
de date, prelucrarea cărora la scara largă să justifice un DPIA. De asemenea, 
cu referire la punctul c), menționăm că nu este clară baza de stabilire a acestui 
prag minim. 
 
21. Trebuie de precizat dacă Articolul 23 alin. (3) lit. b) pct. 4 se referă la 
copii sau la persoanele majore. A se vedea prevederile art. 26 din Codul civil. 
 
 
 
 
22. Menționăm că sintagma din Articolul 23 alin. (3) lit. b) pct. 6 „cu 
utilizarea sau aplicarea inovatoare a noilor tehnologii sau soluții” deja 
aparent reprezintă un criteriu enumerat la lit. h) al aceluiași punct: „h. 
Utilizarea inovatoare sau aplicarea de noi soluții tehnologice sau 
organizaționale”. 
De asemenea, notăm că este neclar ce ar însemna „utilizarea inovatoare sau 
aplicarea inovatoare a noilor tehnologii sau soluții”. 
 
 
23. Considerăm că această operațiune nu se încadrează în prevederile art. 23 
alin. (3) lit. b) din lege și necesită a fi exclusă: 
Articolul 23 alin. (3) lit. b) punctul 8 „Prelucrarea datelor cu caracter 

un cadru juridic solid pentru operatorii de date cu 
caracter personal. Respectiv,  este necesar, în mod 
imperativ, a fi readus pe agenda de lucru a 
Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege 
privind protecția datelor cu caracter personal, votat 
în I lectură la 30 noiembrie 2018. 
 
19. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului.   

 
 
 
 
 
 

20. Se acceptă parțial. Termenii au fost revizuiți 
și ajustați. Totodată au fost redați factorii care 
determină termenul „ prelucrare la scară largă”.   
 
 
 
 
 
21. Se acceptă. Norma se referă la copiii minori, 
în conformitate cu prevederile Codului Civil, 
precum și la persoanele majore vulnerabile. Aceste 
aspecte sunt concretizate în varianta ajustată a 
proiectului de act normativ.  
 
22. Se acceptă parțial. Potrivit considerentului 
91 RGPD „Utilizarea inovatoare sau aplicarea 
inovatoare a noilor tehnologii sau soluții” 
corespunde nivelului atins al cunoștințelor 
tehnologice. În proiectul ajustat au fost incluse 
exemple de concretizare.  
 
 
 
23. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului. 
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personal prin înregistrarea convorbirilor telefonice” 
 
24. Considerăm că urmează a se detalia care date sunt biometrice, genetice, 
or, legislația Republicii Moldova nu le definește. 
 
 
25. Considerăm că operațiunile de la pct. 11 și pct. 13 nu se încadrează în 
prevederile art. 23 alin. (3) lit. b) din lege. 
 
26. Menționăm că norma legii pune în principal accent pe monitorizarea 
zonelor publice, însă formularea art. 23 alin. (3) lit. c) pct. 1 prevede 
monitorizarea în mod general, inclusiv prin intermediul internetului, și nu 
doar în zonele publice.  
 
27. Articolul 23 alin. (3) lit. c) pct. 4 ar trebui să țină cont de modelul existent 
în România: prelucrarea pe scară largă şi/sau sistematică a datelor de trafic 
şi/sau de localizare a persoanelor fizice (cum ar fi monitorizarea prin Wi-Fi, 
prelucrarea datelor de localizare geografică a pasagerilor în transportul 
public sau alte asemenea situații) atunci când prelucrarea nu este necesară 
pentru prestarea unui serviciu solicitat de persoana vizată. 
 

 
 
24. Comentariile la aceste obiecții au fost 
menționate mai sus. 
 
 
25. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului. 
 
26. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului. 
 
 
 
27. Se acceptă. La revizuirea proiectului,  
s-a ținut cont de modelul existent în România: 
Decizia ANSPDCP nr. 174 din 18 octombrie 2018 
privind lista operaţiunilor pentru care este 
obligatorie realizarea evaluării impactului asupra 
protecţiei datelor cu caracter personal. 

5 Instituția publică 
„Agenția de Guvernare 

Electronică” 

1. Considerăm că se impune ca, concomitent cu acest document, 
CNPDCP să promoveze o metodologie (ghid) care să descrie și să îndrume 
operatorii de date cu caracter personal în efectuarea exercițiului de evaluare 
a impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. Or, actualmente 
pe de o parte Legea nr. 133/2011, prin articolul 23 alin. (1) fixează în 
obligația operatorilor obligația de evaluare a impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal, iar pe de altă parte, a pus în sarcina CNPDCP 
atribuția de a oferi consiliere la realizarea acestei activități de evaluare a 
impactului. 
Respectiv, având în vedere că evaluarea impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal este o novație pentru practica Republicii 
Moldova, este imperativ a oferi, celor în privința cărora a fost stabilită 
obligația, toate instrumentele, instrucțiunile și suportul metodologic 
necesare. 
Pe de altă parte, existența unei asemenea metodologii ar reduce 
semnificativ sarcina administrativă ce-i va reveni CNPDCP în legătură cu 
exercitarea atribuției de consiliere a operatorilor la realizarea impactului în 
acest domeniu sensibil, stabilită în art. 20 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
133/2011. 
Totodată, aprobarea listei prezentate spre avizare în lipsa unei asemenea 

1. CNPDCP este în proces de elaborare a Ghidului 
privind evaluarea impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal (DPIA), care va fi 
publicat pe pagina web oficială a CNPDCP și va 
avea caracter de recomandare. 
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metodologii va crea dificultăți enorme pentru operatori de aplicare și 
respectare a dispozițiilor legale noi ce reglementează efectuarea impactului 
asupra protecției datelor cu caracter personal, deoarece, reiterăm, este o 
sarcină absolut nouă, care, în lipsa unui cadru metodologic adecvat, nu va 
putea fi executată în modul corespunzător. 
 
2. În opinia noastră, proiectul conține mai multe formulări ambigue, 
care vor putea admite interpretarea și aplicarea practică incorectă a listei 
respective. Astfel, considerăm necesar ca proiectul să fie completat cu lista 
exhaustivă a datelor cu caracter personal aferente fiecărui tip de operațiune, 
care ar trebui supusă unei evaluări ai impactului. 
 
3.        În aceiași ordine de idei, în perspectiva promovării proiectului de 
listă în cauză, este recomandabil ca, în partea motivantă a acestui 
document, CNPDCP să vină cu explicațiile de rigoare privind 
aplicabilitatea și, în continuare, a Hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 
privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu 
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaționale de date cu caracter personal. Astfel, apar neclarități privind 
acțiunea în timp a actului normativ respectiv care, în condițiile art.74 
alin.(1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, deocamdată, 
nu și-a încetat acțiunea, cu toate că această hotărâre de Guvern a fost emisă 
în temeiul Legii nr.17/2007 cu privire la protecția datelor cu caracter 
personal – abrogată la data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal. 
 
 
4. Este oportun promovarea și a unei liste a tipurilor de operațiuni de 
prelucrare pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra 
protecției datelor. De altfel, stabilirea acestei liste este prevăzută în același 
art. 20 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 133/2011, la propoziția a doua. Scopul 
de bază ar fi asigurarea unei clarități, previzibilități și accesibilități în ceea 
ce privește tipurile de operațiuni care impun cerința de efectuare a evaluării 
impactului asupra protecției datelor personale și, corespunzător ale celor 
care nu necesită o asemenea evaluare. Aceasta va permite operatorilor de 
date cu caracter personal să își controleze conduita și să fie capabili să 
prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecințele în rezultatul evaluării 
impactului asupra protecției datelor, chiar dacă trebuie să apeleze la 
consiliere de specialitate din partea CNPDCP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  Se acceptă parțial. Proiectul a fost ajustat fiind 
suplinit cu criterii ce permit determinarea nivelului 
de risc.  
 
 
 
3. Nu se acceptă. Art. XXXI alin. (1) al Legii nr. 
175/2021 privind modificarea unor acte normative 
prevede că Guvernul, în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a legii precitate, va aduce actele 
sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nu se acceptă. În conformitate cu art. 23 
alin. (9) din Legea nr. 133/2011, CNPDCP 
poate, de asemenea, să stabilească și să pună la 
dispoziția publicului o listă a tipurilor de 
operațiuni de prelucrare pentru care nu este 
necesară o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor. Astfel, întocmirea unei 
asemenea liste rămâne la latitudinea CNPDCP, 
în cazul în care este considerată a fi necesară. La 
moment, este prematur de a întocmi o asemenea 
listă. Deși RGDP este în vigoare din 2018, nu 
toate statele membre UE au elaborat listele 
respective. 
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5. Reiterăm că unele prevederi din proiect sunt neclare sau echivoce. 
Pentru exemplificare, sunt lipsite de predictibilitate următoarele tipuri de 
expuneri: ,,volum mare de date”; ,,date cu caracter foarte personal” etc. Prin 
urmare, propunem revizuirea esențială a textului proiectului, astfel încât 
acesta să fie expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea 
strictă a regulilor gramaticale, de ortografie și de punctuație. 
 
6. Subsecvent, considerăm interpretativă următoarea prevedere: 
,,Prelucrarea anumitor categorii de date, nu doar a celor ce fac parte din 
categoria specială de date, la fel, pot fi considerate potențiale amenințări la 
adresa drepturilor și libertăților persoanelor”. Judecând în sens restrâns 
(„stricto sensu”), prin prisma caracterului general al expunerii sus citate, se 
va impune efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor în toate 
scenariile de prelucrare a datelor personale. Or, expunerea urmează să fie 
una specifică, concisă și explicită, pentru a putea delimita în mod clar 
relațiile juridice specifice cărora li se aplică. 
 

5. Se acceptă. 
 
 
 
 
 
 
6. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului.   
 

6 Asociația Businessului 
European (EBA 
Moldova) 

1. Pentru ca proiectul în cauză să poată stabili reguli de aplicare 
obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice, în conformitate 
cu prevederile art. 76 din Legea Supremă a Republicii Moldova și 
prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, acesta urmează 
să corespundă următoarelor cerințe de legiferare: 
a) Elaborarea studiului de cercetare, a cadrului normativ relevant, a 
reglementărilor similare în legislația altor state, inclusiv a țărilor Uniunii 
Europene (art. 25 alin. (1)); 
b) Elaborarea versiunii inițiale a actului normativ și a notei informative 
(art. 21 alin. (1) lit. c); 
c) Publicarea proiectului actului normativ pe pagina web și pe 
www.particip.gov.md; 
d) Întocmirea tabelului de concordanță având în vedere că prin proiectul 
actului normativ se urmărește armonizarea legislației naționale cu legislația 
Uniunii Europene (art. 21 alin. (1) lit. d); 
e) Proiectul prevede reglementări cu impact asupra activității de 
întreprinzător, în calitate de studiu de cercetare se realizează doar analiza 
impactului de reglementare, efectuată în modul stabilit de legislație – în 
corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2019 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare 
a proiectelor de acte normative; 
f) Efectuarea expertizelor (anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2017): 
- Expertiza de compatibilitate; 
- Expertiza juridică; 

1. Nu se acceptă. În acord cu prevederile art. 16 alin. 
(2) din Legea nr. 100/2011 cu privire la actele 
normative, actele normative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autorităţilor publice autonome sînt emise sau 
aprobate numai în temeiul şi pentru executarea 
legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor 
Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi 
ordonanțelor Guvernului. Actele normative 
respective se limitează strict la cadrul stabilit de 
actele normative de nivel superior pentru executarea 
cărora se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni 
prevederilor actelor respective. În clauza de 
adoptare a actelor normative ale autorităților 
administrației publice centrale de specialitate şi ale 
autorităților publice autonome se indică expres actul 
normativ superior în temeiul căruia acestea sînt 
emise sau aprobate. 
Potrivit art. XXXI alin. (3) Legea nr. 175/2021 
pentru modificarea unor acte normative, CNPDCP, 
în termen de 3 luni din data intrării în vigoare a 
prezentei legi, va aproba actele normative necesare 
pentru aplicarea prezentei legi. 
Mai mult, art. 23 alin. (8) din legea prenotată 

http://www.particip.gov.md/
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- Expertiza anticorupție; 
g) Publicarea în Monitorul Oficial, intrarea în vigoare și înregistrarea în 
Registrul actelor normative. 
Ținem să menționăm că necesitatea adaptării acestui document sub forma 
unui act normativ, și publicarea în Monitorul oficial, rezultă expres și din 
practica altor Autorități de protecția datelor cu caracter personal din Uniunea 
Europeană, cum ar fi: România, Italia, Franța. 
 
2. Nu este clar modul de coroborare/interpretare a structurii expunerii 
celor 2 rubrici: Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și 
Exemple, cele 2 sunt interdependente sau nu, inclusiv, dacă lista de exemple 
este una exhaustivă, or, proiectul nu conține explicații cu privire la modul de 
punere în aplicare atât timp cât nu este clar care din informațiile invocate 
sunt norme juridice cu aplicabilitate repetată. Recomandarea este de a 
exclude exemplele și de a le include în nota informativă. 
 
3. Se recomandă detalierea în nota explicativă și/sau într-un punct 
separat modul de punere în aplicare a situațiilor indicate prin punct care au 
fost raportate pentru fiecare normă prevăzute de art. 23 din Legea nr. 
133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, pentru a explica, 
dacă, impactul se face separat pentru fiecare dintre punctele indicate sau 
cumulativ. 
 
4. Proiectul nu cuprinde excepțiile corespunzătoare pentru situațiile 
care se referă la: 

a) prelucrarea datelor cu caracter personal în scop jurnalistici, artistic 
sau literar, inclusiv de cercetare științifică și statistică, având în 
vedere cerințele art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (5), art. 12; 

b) prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii de drept 
public și privat, în temeiul unor proceduri stabilite expres prin actele 
normative (legi, hotărâri de Guvern, acte normative ale autorităților 
publice centrale inclusiv cele cu statut autonom de tip BNM, CNPF, 
ANRCETI, ANRE etc.). 

c)  
5. Proiectul nu cuprinde explicații cu privire la operațiunile de 

prelucrarea a datelor cu caracter personal care au fost realizate de până la 
eventuala aprobare și publicare în Monitorul Oficial, or, operațiunile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal (creditare, scoring, rating, gps, 
evaluarea credibilității și a comportamentului prin softuri analitice inclusiv 
poligraful, identificarea la distanță etc.), care, într-o situației la moment sunt 
prelucrate doar prin păstrare fără utilizare, iar în privința altor situații când 

prevede că CNPDCP întocmește și publică o listă a 
tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor care 
fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra 
protecției datelor în conformitate cu alineatul (1).  
 
 
 
 
2.    Lista de exemple care însoțește operațiunile 
de prelucrare a datelor cu caracter personal nu se 
limitează la cele incluse în tabelul din anexa 
proiectului, având drept scop de a ghida operatorul 
să identifice operațiunile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal care necesită efectuarea evaluării 
impactului asupra protecției datelor. 
 
3. Se acceptă. A fost schimbată structura 
proiectului actului normativ și, nemijlocit, a Listei 
operațiunilor de prelucrare a datelor. 
 
 
 
 
4. Nu se acceptă. Excepția este expres stabilită 
de lege, la art. 23 alin. (6) al Legii nr. 133/2011. 
Referitor la comentariile expuse la punctul b), se va 
menționa că, în această situație, urmează să fie 
respectată și condiția efectuării unei evaluări a 
impactului asupra protecției datelor ca parte a unei 
evaluări a impactului general în contextul adoptării 
respectivului temei juridic (art. 23 alin. (6)). 
 
 
 
5. Obiecția nu este explicit formulată.  
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ele deja au produs efectul și consecințele față de persoanele vizate, care se 
răsfrânge și în continuare. 
 
6. Propunem renumerotarea proiectului pentru a avea o structură și 
posibilitatea de trimitere, or numerotarea situațiilor are caracter repetitiv, iar 
normele din care aparent rezultă aceste trimiteri (prevederile din legea nr. 
133/2011) nu sunt numerotate. 

 
 
7. Proiectul de principiu nu conține o structură a titlurilor/informațiilor 
care necesită a fi incluse în cadrul documentului scris privind efectuarea 
impactului asupra protecției datelor, similar cum a oferit Comitetul European 
pentru protecția datelor (CEDP), în care să fie incluse cel puțin cerințele 
minime: denumire operator, structură, existența DPO, tipurile de subiecți 
vizați de prelucrare, categoriile care se are în vedere, sursele din care vor fi 
prelucrate datele, scopul urmărit, temeiul legal, termenul de stocare, 
eventualele măsuri mai puțin intruzive de prelucrare a datelor, cum vor fi 
afectate drepturile subiecților de date, coroborarea cu alte prevederi ale 
legislației etc., măsurile organizatorice puse în aplicare, măsurile tehnice etc.. 
 
8. Privitor la Articolul 23 alin. (3) lit. a), pe tot textul proiectului, 
propunem adaptarea terminologiei utilizate la cele regăsite în Republica 
Moldova, spre exemplu: 

1) pct. 1: 
a. baze de date pentru acordarea creditelor – probabil se are în 
vedere istoria creditară care este reglementată de Legea nr. 122/2008 
privind birourile istoriilor de credit; 
b. baza de date în scopul combaterii spălării banilor – probabil 
se are în vedere persoanele expuse politic și persoanele, entitățile și 
a altor grupuri implicate în activități teroriste aprobate de Serviciu de 
Informații și Securitate https://antiteror.sis.md/advanced-page-
type/listele-teroriste; 
c. baza de date antifraudă – Republica Moldova nu dispune de 
o bază de date antifraudă similar celei din Uniunea Europeană; 
d. Datele medicale ale pacienților – Legea nr. 133/2011, 
operează cu terminologia de date privind starea de sănătate sau date 
privind sănătatea și nu datele medicale. 

Datele de comunicare protejate prin secretul comunicării – Legea Supremă 
a Republicii Moldova, Legea comunicațiilor electronice și Codul penal 
utilizează noțiunea de secretul corespondenței/inviolabilitatea 
corespondenței 

 
 
 
6. Se acceptă. 

 
 
 
 
 
7. Nu se acceptă. Proiectul dat ține exclusiv 
de Lista operațiunilor pentru care trebuie realizată 
evaluarea impactului, dar nu de elaborarea a unui 
formular utilizat de către operator în vederea 
evaluării impactului.  
CNPDCP are obligația expres prevăzută de lege, 
de a aproba lista operațiunilor care necesită 
evaluarea impactului.  
 
 
 
8.  

 
 

1) Se acceptă parțial. Proiectul a fost ajustat. 
Totodată, se va menționa că acestea nu sunt 
noțiuni, ci doar exemple de sisteme de evidență sau 
caracteristici ale unor categorii de date.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
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2)   La pct. 4 să fie exclusă expresia „și prelucrarea agregată”, deoarece 
în cazul prelucrării agregate a datelor acestea sunt depersonalizate și devin 
date nepersonale. Iar conform articolelor 3, 29 (1)(b) și 31 din Legea 133 / 
2011 regimul de confidențialitate asupra datelor depersonalizate nu se aplică. 
Urmează a fi privită și practica de reglementare șa nivelul UE, și anume 
Regulamentul UE 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului 
Europei din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a 
datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană. În acest sens, 
Preambulul (9) prevede „Internetul obiectelor, inteligența artificială și 
învățarea automatizată, aflate în expansiune, constituie surse importante de 
date fără caracter personal, de exemplu ca urmare a utilizării acestora în 
procesele automatizate de producție industrială. Exemple specifice de date 
fără caracter personal includ seturile de date agregate și anonimizate utilizate 
pentru analiza volumelor mari de date ...” 

 
9. Privitor la Articolul 23 alin. (3) lit. b): 

1) Deși la pct. 1 se indică că impactul ar fi necesar de a fi realizat atunci 
când este prelucrată categoria  specială a datelor, în realitate, art. 23 alin. (3) 
lit. b) din Legea nr. 133/2011, indică expres situațiile care sunt diferite de 
cele regăsite la categoria specială a datelor, în special cele care se referă la 
măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale, 
inclusiv pct. 1 prin referire la categoria specială de date, limitează 
necesitatea realizării impactul în cazul datelor privind apartenența la 
sindicate, prelucrării datelor genetice, biometrice, orientarea sexuală – 
categorii de date care se regăsesc la art. 23 alin. (3) lit. b) dar nu se regăsesc 
la definiția categoriei speciale a datelor cu caracter personal regăsită la art. 
3 din aceiași lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Exemplul de la pct. 2 indică o situație generală neclară, or, se indică 
că prelucrarea anumitor categorii de date nu doar a acelor ce fac parte din 
categoria specială de date, la fel pot fi considerate amenințări la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor – această propoziție  practic ar exclude 

2) Se acceptă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

9.  
1) Se acceptă parțial. Spre regret, când au fost 
operate ultimele modificări la Legea nr. 133/2011, 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 175/2021, 
autorul proiectului nu a ținut cont de faptul că 
noțiunea de „categorii speciale de date” definită la 
art. 3 din Legea nr. 133/2011 nu corespunde cu 
termenul de „categorii speciale de date” definit de 
RGPD la art. 9 și 10, or, CNPDCP, prin intermediul 
unui ordin, nu poate defini/interpreta definițiile 
prevăzute de lege. 

Astfel, subliniem că modificările aduse la 
Legea nr. 133/2011 nu aliniază sub nici o formă 
legislația națională la standardele europene în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal și nu 
creează un cadru juridic solid pentru operatorii de 
date cu caracter personal. Respectiv, este necesar, în 
mod imperativ, a fi readus pe agenda de lucru a 
Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege 
privind protecția datelor cu caracter personal, votat 
în I lectură la 30 noiembrie 2018. 
 
2) Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului.  
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tot conținutul situațiilor, deoarece în aceste raționamente poate fi înglobată 
orice situație care se referă la categoria obișnuită a datelor. Mai mult, nu 
este clară necesitatea acestei propoziției atât timp cât norma care este pusă 
spre tălmăcire în mare parte enumeră exhaustiv tipurile de date care trebuie 
tratate ca date sensibile. 

 
3) La pct. 4 se recomandă de a precizat dacă norma se referă la copii 

sau la persoanele majore, a se vedea prevederile art. 26 din Codul civil. 
 
 
4) La pct. 6 se recomandă de a defini expres calitățile persoanelor care 

sunt vulnerabile – similar celor care sunt indicate în exemplu, pentru a 
stabili în mod cert caracteristica acestora. 

 
5) La pct. 9 se recomandă de a detalia care date sunt biometrice, 

genetice, or, legislația Republicii Moldova nu le definește. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) La pct. 3, exemplul cu pragul minim de „50,000” nu este clar cum s-

a ajuns la această cifră. Aceasta urmează a fi raportată la mai multe criterii, 
după cum este recomandat la nivelul Uniunii Europene. Totodată, 
considerăm că aplicarea pragului de 50,000 de persoane pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova este foarte jos și urmează a fi majorat. 

 

 
  
 
 
 
 
3) Se acceptă. Norma se referă la copiii minori, în 
conformitate cu prevederile Codului Civil, precum 
și la persoanele majore vulnerabile. 

  
4) Aceste aspecte sunt concretizate în varianta 
ajustată a proiectului de act normativ.  

 
 

5) Se acceptă parțial. Spre regret, când au fost 
operate ultimele modificări la Legea nr. 133/2011, 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 175/2021, 
autorul proiectului nu a ținut cont de faptul că 
noțiunea de „categorii speciale de date” definită la 
art. 3 din Legea nr. 133/2011 nu corespunde cu 
termenul de „categorii speciale de date” definit de 
RGPD la art. 9 și 10, or, CNPDCP, prin intermediul 
unui ordin, nu poate defini/interpreta definițiile 
prevăzute de lege. 

Astfel, subliniem că modificările aduse la 
Legea nr. 133/2011 nu aliniază sub nici o formă 
legislația națională la standardele europene în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal și nu 
creează un cadru juridic solid pentru operatorii de 
date cu caracter personal. Respectiv,  este necesar, în 
mod imperativ, a fi readus pe agenda de lucru a 
Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege 
privind protecția datelor cu caracter personal, votat 
în I lectură la 30 noiembrie 2018. 

 
6) Pragurile menționate au fost stabilite de 
CNPDCP, în colaborare cu experții din cadrul 
proiectului TWINNING.  
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7) La pct. 6 expresia „utilizarea inovatoare sau aplicarea inovatoare a 
noilor tehnologii sau soluții” nu este clară și creează confuzii. Ea este și 
repetitivă prin utilizarea în litera „h” a aceluiași punct. Propunem să fie 
utilizată expresia „utilizarea aplicațiilor sau soluțiilor tehnologice 
informaționale”, iar litera „h” să fie exclusă. 

 
 

10. Privitor la Articolul 23 alin. (3) lit. c) pct. 2 lit. a), situația este 
neclară, or, aceasta cuprinde și spațiile care sunt luate în locațiune sau arendă. 
Inclusiv se necesită a fi precizat dacă norma dată este îndreptată asupra 
cazurilor de accesibilitate publică (magazine, parcări, plaje etc. care sunt 
private) sau doar asupra spațiului public ce aparține Statutului însă care poate 
fi luat în locațiune. 
 
11. Suplimentar la cele menționate, EBA Moldova înaintează 
următoarele propuneri: 

1) includerea în Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului 
asupra protecției datelor a unei prevederi, conform căreia evaluarea 
impactului asupra protecției datelor (DPIA) să nu fie necesară pentru acele 
operațiuni, care au făcut anterior obiectul autorizărilor emise de CNPDCP în 
răspuns la notificările sistemelor de evidență conform vechii redacții a Legii 
nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Această optică 
este expres menționată în Ghidul DPIA adoptat la nivel european; 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) includerea în Lista tipurilor de operațiuni sus-numită a unei 
prevederi, conform căreia DPIA să fie necesară doar dacă o operațiune de 
prelucrare a datelor cu caracter personal cade sub incidența a 2 și mai multe 
criterii din lista menționată (iar corespunderea unui singur criteriu să nu 
genereze necesitatea DPIA). Și această optică, la fel ca în cazul #1) de mai 
sus, este inclusă în Ghidul DPIA adoptat la nivel european; 

 
 
 

7) Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc în 
varianta ajustată a proiectului.  
 
 
 
 
 
10. Se acceptă. Aceste prevederi nu se regăsesc 
în varianta ajustată a proiectului.  
 
 
 
 
 

11.  
 
1) Nu se acceptă. În documentele anexate la 

notificare nu era inclusă evaluarea/analiza riscurilor 
la prelucrarea datelor cu caracter personal din punct 
de vedere a conformării la cerințele legale și tehnice 
de securitate. Mai mult, în majoritatea cazurilor, 
procedura de notificare se rezuma la prezentarea 
unor documente interne, întocmite în baza unor 
exemple/modele oferite de CNPDCP, care, în mare 
parte, conțineau descrierea scopurilor de prelucrare, 
categoriile de date, termenul, descrierea 
software/hardware utilizat, descrierea unor măsuri 
de securitate generale, preluate din Hotărârea 
Guvernului nr. 1123/2010, fără indicarea unor 
măsuri de securitate concrete, aplicabile operatorului 
vizat. 
 

2) Se acceptă parțial. În cazul în care sunt 
aplicabile două sau mai multe dintre criteriile expuse 
mai sus, operatorul va efectua o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor cu caracter 
personal. 

În cazul în care un operator decide să nu 
efectueze o evaluare a impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal, deși mai mult de un 
criteriu expus în punctul 3 este aplicabil, operatorul 
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3) completarea Listei tipurilor de operațiuni sus-numită cu mai multe 

exemple, în special la criteriile cu un singur exemplu sau fără exemple. 
 
12.           Reieșind din cerințele de formă și procedură evocate supra, proiectul 
în cauză, necesită îmbunătățiri esențiale, motiv pentru, care intervenim cu 
propunerea dispunerii creării unui grup de lucru pentru ajustarea, promovarea 
și aprobarea cât mai rapidă a acestuia. 

documentează și justifică decizia respectivă. 
În cazul în care operațiunile de prelucrare 

planificate declanșează doar un singur criteriu expus 
în punctul 3, operatorul poate decide totuși să 
efectueze o DPIA. 
 

3) Se acceptă.  
 

 
12. Se acceptă. La necesitate, CNPDCP își 
rezervă dreptul de a convoca o ședință de lucru în 
vederea discutării aspectelor menționate supra.  
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