
Operațiuni neconforme de prelucrare a datelor cu caracter personal prin 
intermediul Registrului bunurilor imobile 

Urmare a investigărilor efectuate de către Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP),  a fost emisă o decizie prin care s-au  
constatat neconformități de prelucrare a datelor cu caracter personal de către o 
autoritate publică locală (APL), prin intermediul Registrului bunurilor imobile (RBI). 

Astfel, CNPDCP a fost sesizat printr-o plângere prin care se invoca faptul că o 
autoritate publică locală a accesat neconform datele cu caracter personal a doi 
cetățeni ai RM, stocate în Registrul Bunurilor Imobile. 

În urma acțiunilor întreprinse, s-a constatat că APL, în calitate de operator de date 
cu caracter personal, nu a respectat măsurile organizatorice și tehnice necesare 
pentru protecția datelor cu caracter personal și nu a actualizat lista angajaților cu 
drept de acces la informațiile stocate în RBI.  

Totodată, operatorul de date nu a anunțat I.P. „Agenția Servicii Publice” despre 
modificarea listei utilizatorilor cu drept de acces la informația din Banca Centrală 
de Date (BCD) a cadastrului bunurilor imobile, precum și nu a blocat dreptul de 
acces a utilizatorului – fost angajat, or, în urma încetării raporturilor de muncă, 
credențialele de acces la BCD ale acestuia au rămas active. Mai mult, aceste 
acțiuni/inacțiuni au dus la faptul că, în continuare, mai mulți angajați ai 
subdiviziunilor APL vizat au utilizat datele (nume de utilizator/parolă) al fostului 
angajat în vederea accesării sistemului informațional, nefiind utilizatori autorizați 
cu drepturi de acces la informația din BCD, ceea ce a făcut imposibilă identificarea 
de către APL a utilizatorului/angajatului ce a accesat datele cu caracter personal. 

De asemenea, APL nu a dus evidența accesării/consultării datelor cu caracter 
personal prin intermediul BCD a cadastrului bunurilor imobile, prin consemnarea 
datei și orei exacte a prelucrării datelor cu caracter personal, justificarea scopului, 
temeiului și necesității operațiunii efectuate, specificarea sistemului de evidență 
din care au fost prelucrate acestea, categoriile da date prelucrate, iar, în 
consecință,  datele cu caracter personal ale petenților au fost prelucrate fără 
existența unui scop și temei legal.  

În rezultatul examinării plângerii, CNPDCP a constatat încălcarea prevederilor Legii 
133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Suplimentar, CNPDCP a obligat autoritatea publică locală să întreprindă toate 
măsurile necesare privind revizuirea dreptului de acces a utilizatorilor la sistem; să 
informeze I.P. „Agenția Servicii Publice” despre modificarea utilizatorilor; să 
instituie un mecanism de ținere de către utilizatorii autorizați a evidenței manuale 
și/sau electronice a accesării/consultării datelor cu caracter personal, precum și să 



instruiască angajații din subordine despre neadmiterea accesării/utilizării 
neautorizate a datelor cu caracter personal din sistemele de evidență gestionate. 

CNPDCP nu pune la îndoială și nu neagă dreptul autorității publice locale de a 
colecta/accesa/consulta sau verifica date cu caracter personal din diverse sisteme 
informaționale, inclusiv referitoare la bunurile imobile ale persoanelor fizice, care 
sunt necesare pentru realizarea/executarea sarcinilor care rezultă din exercitarea 
prerogativelor de autoritate publică cu care este investită, însă, toate aceste 
potențiale operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal urmează a fi 
efectuate cu respectarea tuturor principiilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal statuate de Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


