
 

CENTRUL  NAŢIONAL  PENTRU  PROTECŢIA DATELOR 
CU  CARACTER  PERSONAL   AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

DECIZIE nr. ____ 
 

„____” ianuarie 2023                                                                              mun. Chişinău 
 
pentru modificarea și abrogarea unor decizii emise de 
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 
 

ÎNREGISTRAT: 
Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 
nr. _______ din ____________2023 

Ministru ____________ Sergiu LITVINENCO 
 

 
Avînd în vedere modificările operate în Legea nr. 133/2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal, prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte 
normative, precum și urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 282 din 27 aprilie 
2022 privind lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter 
personal și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului a apărut necesitatea revizuirii 
deciziilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii 
Moldova. 

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția datelor cu caracter 
personal, precum și în baza pct. 2, Capitolul II din Regulamentul Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Legea nr. 182-XVI din 10 
iulie 2008, - 

 
DISPUN: 

 
1. Decizia nr. 581 din 10 septembrie 2015 privind aprobarea formularului 

tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 262-266, art 1726), se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1) În preambulul deciziei, textul „Directorul Centrului Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, Vitalie Paniș,” se 



 

substituie cu textul „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al 
Republicii Moldova”; 

2) După pct. 1, se completează cu pct. 11 cu următorul cuprins: 
„Formularul menționat la pct. 1 conține informații cu privire la denumirea și 

datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal și/sau persoanei 
împuternicite de către operator, datele de contact ale persoanei responsabile cu 
protecția datelor, drepturile subiecților de date, scopul prelucrării, durata și termenul 
de stocare a datelor.” 

3) Punctul 2 se completează cu următoarea propoziție: 
„Subiectul de date trebuie să poată estima zona captată de mijloacele de 

supraveghere video, pentru a evita după caz supravegherea video sau să-și adapteze 
comportamentul, dacă este necesar.” 

4) Anexa la decizie se substituie cu o nouă anexa, care face parte integrantă din 
prezenta decizie (se anexează). 
 

2. Decizia din 17 decembrie 2014 privind încetarea operaţiunilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
386-396/1916 din 26.12.2014), se modifică după cum urmează: 
 

În tot cuprinsul deciziei, textul „... manifestat liber, expres și necondiționat, în 
formă scrisă sau electronică, conform cerințelor documentului electronic, prin care 
subiectul datelor acceptă să fie prelucrate datele care îl vizează.” se substituie cu textul 
„…manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a 
subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune 
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.” 

 

3. Decizia nr. 176 din 15 iulie 2015 privind stabilirea cazurilor în care nu este 
necesară autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal 
(Monitorul Oficial nr.190-196/1330 din 24.07.2015), se abrogă. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova și se publică pe site-ul oficial al Centrului Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal. 
 

 
 

 
Victoria MUNTEAN 

Director 
 


