
 
 
Către: Edurad RĂDUCAN 
Director 
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
  
Ref: Comentarii la proiectul Instrucțiunii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul 
financiar-bancar și nebancar 
 
Stimate dle Răducan, 
 
Prin prezenta, A. P. Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”), 
supune atenției Dvs. o serie de comentarii suplimentare la proiectul de „Instrucțiuni privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar și nebancar” (în continuare „instrucțiune” sau 
„proiect”). 
 
Așadar, Vă rugăm să găsiți în anexă recomandările AmCham Moldova pe marginea prevederilor 
proiectului, atât ca formă, cât și ca conținut. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare şi ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor și 
recomandărilor adresate, în cadrul unei întrevederi. 
 
Cu respect, 
 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” 



 

Nr. Denumirea pct. care se 
propun spre modificare 

Comentarii și recomandări 

1.  Aspecte de ordin general Apriori, observăm că proiectul supus consultărilor publice operează cu o serie de termeni ambigui și 
subiectivi precum: „nivel adecvat” – pct. 3; „corespunzător”, „mijloace adecvate”  – pct. 9; „utilizarea 
adecvată” – pct. 12; „măsuri corespunzătoare”, „minimizeze” – pct. 18; „resurse financiare disproportionate 
scopului propus” – pct. 24; „în mod corect  ”- pct. 33; „măsuri de securitate adecvate” – pct. 55. Sintagmele 
și expresiile respective poartă un caracter incert, fapt ce contravine principiului previzibilității şi transparenței 
reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii 
nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 

2.  Aspecte de ordin general Se sugerează specificarea categoriilor de agenți economici care cad sub incidența instrucțiunii. 
 
Pe parcursul instrucțiunii, autorul operează cu sintagma „operatori de date cu caracter personal din 
domeniul financiar bancar și nebancar”, fără a specifica categoriile de agenți economici care cad sub 
incidența instrucțiunii. Sintagmele și expresiile respective poartă un caracter incert, fapt ce contravine 
principiului previzibilității şi transparenței reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al 
Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 
Remarcăm că autoritățile de supraveghere din domeniu bancar și nebancar, Banca Națională a Moldovei și 
Comisia Națională a Pieței Financiare asigură supravegherea următoarelor categorii de agenți economici: 
 
Așadar, în baza Legii 550/1995, Banca Națională a Moldovei asigură supravegherea următoarelor categorii 
de agenţi economici: instituții financiare,  prestatori de servicii de plată, emitenți de monedă electronică, 
unităţi de schimb valutar. 
 
Art. 4, Legea 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare supraveghează și monitorizează 
următoarele categorii de agenţi economici: emitenţi de valori mobiliare, investitorii, asiguraţii, organizaţiile 
de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din 
Republica Moldova, membrii asociaţiilor de economii şi împrumut, clienţii organizaţiilor de microfinanţare şi 
participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară. 
 



 

3.  Aspecte de ordin general Se recomandă limitarea aplicabilității normelor instrucțiunii doar asupra instituțiilor financiare, solicitându-
se consultări cu industriile specifice privind compatibilitatea respectivei instrucțiuni cu activitatea acestora. 
 
Ingineria proiectului limitează aplicabilitatea prevederilor în raport cu o serie de categorii de agenți 
economici ce s-ar încadra în noțiunea de  „operatori de date cu caracter personal din domeniul financiar 
bancar și nebancar”. Cu titlu exemplificativ vă informăm că în domeniul asigurărilor: (1) contractantul în 
asigurări și asiguratul pot fi persoane diferite; (2) polița de asigurare obligatorie de răspundere civila auto 
poate fi extinsă unui număr „n” de persoane; (3) gestionarea dosarelor de daună, etc. 
 

4.  Pct. 4 Noțiunea „categorii 
speciale de date cu caracter 
personal; pct. 41 

Considerăm irelevant a se menționa în calitate de exemplu a categoriilor speciale de date cu caracter 
personal – „informația din fișa buletinului de identitate despre participarea la referendum”, or instituțiile 
financiare utilizează informația cuprinsă în fișa buletinului de identitate întru stabilirea domiciliului și altor 
date necesare pentru identificarea persoanei, însă nu pentru verificarea participării persoanei la referendum.  
 
Enunțăm că respectiva categorie de date sunt integrate într-un document de identitate, instituția financiară 
va fi obligată să le suprime. În continuare aceste prevederi vor stopa deservirea în mod obișnuit a clientelei, 
în condiții când lipseşte posibilitatea şi metode tehnice pentru a deviza astfel de date într-un document 
integral. Prin urmare, sugerăm, reieșind din cele relatate mai sus şi luând în considerare faptul că instituțiile 
financiare deservesc un număr mare de clienți şi este obligată să îndeplinească mai multe roluri specifice la 
deservirea clienților astfel de divizare a datelor într-un document de identificare integral să fie exclusă. 
 

5.  Noțiunea „persoană 
împuternicită de către 
operator” utilizată la pct. 4, 5, 
22, 36 

Menționăm că deși noțiunea de persoană împuternicită de către operator este preluată din Lege, atragem 
atenția asupra unor aspecte care rămân neclare. 
 
În sensul Legii nr. 133 din 08.07.2011 pot fi considerate ca fiind persoane împuternicite totalitatea 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept public sau privat cu care operatorul a încheiat acte 
juridice care vizează într-un mod sau altul informațiile ce constituie date cu caracter personal. 
 
Prin urmare, în domeniul financiar-bancar și nebancar, cercul persoanelor împuternicite de operator se 
extinde considerabil, ținând cont de specificul activității în domeniile menționate. 
 



 

Menționăm faptul, că în cazul prelucrării de date prin persoane împuternicite, obligația privind notificarea 
prelucrărilor către CNPDP revine operatorilor de date cu caracter personal, ceea ce în mod evident atragerea 
irosirea excesivă a timpului de către operator, or în calitate de persoane împuternicite pot fi menționate: 
persoanele juridice a căror activitate constă în prestarea serviciilor în domeniul IT, servicii pază, servicii 
poștale, telefonie, brokeri în asigurare, companii de colectare a datoriilor, companii de gestionare a 
portofoliului de credite, etc. 
 
Inter alia, în calitate de persoane împuternicite pot fi menționați avocații și executorii judecătorești și în 
această ordine de idei, ținând cont de numărul litigiilor care apar în legătură cu neexecutarea obligațiilor de 
către debitori în contractele de credit/împrumut, numărul contractelor încheiate de către operatori cu 
persoanele menționate supra este unul considerabil, prin urmare mărindu-se și numărul notificărilor în acest 
sens către CNPDP. 
 
In conclusio, propunem modificarea normei legale și din instrucțiune cu privire la obligativitatea notificării 
CNPDP de către operatori în cazul prelucrării datelor de către persoanele împuternicite întru excluderea 
numărului de notificări depuse, or considerăm suficient și necesar doar menționarea în contract a 
obligativității respectării de către persoanele împuternicite de operator a legislației cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal în materie de prelucrare a datelor. 
 
Atragem atenția asupra faptului, că înregistrarea notificării în conformitate cu Legea durează circa 40 zile. 
În această ordine de idei, propunem excluderea necesității notificării CNPDP de către operatori și persoanele 
împuternicite de operatori, or această procedură este una costisitoare atât financiar, cât și organizațional, or 
în conformitate cu pct. 89) din Preambulul Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016: „Directiva 
95/46/CE a prevăzut o obligație generală de a notifica prelucrarea datelor cu caracter personal autorităţilor 
de supraveghere. Cu toate că obligaţia respectivă generează sarcini administrative şi financiare, aceasta nu 
a contribuit întotdeauna la îmbunătățirea protecției datelor cu caracter personal. Prin urmare, astfel de 
obligații de notificare generală nediferenţiată ar trebui să fie abrogate şi înlocuite cu proceduri şi 
mecanisme eficace care să pună accentul, în schimb, pe acele tipuri de operațiuni de prelucrare susceptibile 
să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertățile persoanelor fizice prin însăși natura lor, prin 
domeniul lor de aplicare, prin contextul şi prin scopurile lor”. 
 



 

6.   Se recomandă eliminarea propozițiilor: „La prelucrarea datelor cu caracter personal ce vizează salariații, 
operatorii de date cu caracter personal urmează să țină cont de prevederile art. 91-94 Codul muncii. Mai 
mult,  urmează să se asigure salariatului la locul de muncă protecția drepturilor și libertăților fundamentale 
și a demnității, printr-un cadru de drepturi și obligații reciproce, în special, reglementări, care să permită 
salariatului să-și exprime în mod liber personalitatea și să i se asigure rezonabil sfera de intimitate în relațiile 
personale și profesionale.” 
 
Atribuțiile de control privind respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă sunt exercitate 
de către Inspectoratului de Stat al Muncii1. Acestea depășesc scopul Instrucțiunii „Instrucţiunile servesc în 
calitate de linii directorii în scopul aducerii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 
efectuate de către operatorii de date cu caracter personal, în conformitate cu principiile statuate de Legea 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi bunele practici în domeniu.”. 
 

7.  Pct. 13 Propunem substituirea sintagmei „consimțământ neviciat” cu termenul „consimțământ”, or pentru a fi 
valabil, consimțământul prin esență nu trebuie să fie viciat, fără a fi necesară specificarea expresă în 
Instrucțiune. 
 

8.  Pct. 15 Se sugerează excluderea pct. 15:  
 
Pct. 12, 13 și 14 conțin o serie de norme ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, atât a angajaților, 
cât și a clienților operatorilor. Punctul 15 conține o serie de propuneri de acțiuni ce ar putea fi întreprinse de 
operatori, în vederea asigurării conformității la instrucțiune. 
 
Cu titlu exemplificativ, menționăm că limitarea navigării pe pagini web, nu aduce atingere datelor cu caracter 
personal, or software-ul sau fișierele cu muzică nu constituie date protejate prin Legea nr. 133 din 
08.07.2011. Or, limitarea accesului clienților cu telefoane mobile (dispozitive audio și video), nu va duce la 
creșterea gradului de securitate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.  
 

9.  Pct. 16 Se recomandă specificarea tipului de „audit/control intern” sub aspectul respectării Legii privind protecția 
datelor cu caracter personal, astfel eliminându-se caracterul incert, fapt ce contravine principiului 

                                                           
1 Legea 140/2001privind Inspectoratul de Stat al Muncii, art. 4, alin. (1), lit. a) 



 

previzibilității şi transparenței reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 
din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 
 

10.  Pct. 17 Se sugerează eliminarea sintagmei „depozitarea sistematică a paginilor web vizualizate de către aceștia”. 
Remarcă că actualmente soft-urile de navigare internet au setate în mod implicit instrumentul „History” ce 
stochează automat paginile web accesate de către utilizatori. Pe de altă parte angajații, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, urmează a avea o atitudine conștiincioasă în ceea ce privește utilizarea resurselor 
informaționale a angajatorului în scopuri personale. 
 

11.  Pct. 19 Propunem excluderea sintagmei „De asemenea operatorii de date cu caracter personal urmează să pună la 
dispoziția salariaților email-uri personalizate de serviciu”, întrucât constituie o normă abuzivă, prin care se 
încalcă principiul neintervenției în afacerile private, or agentul economic nu poate fi obligat să pună la 
dispoziția salariaților email-uri personalizate, în special în cazul în care munca prestată de salariat nu necesită 
utilizarea unui e-mail sau în cazul în care munca prestată in genere nu necesită utilizarea computer-ului. 
 

12.  Pct. 20 Propunem substituirea sintagmei „notifică subiectul de date cu caracter personal” cu sintagma „informează 
subiectul de date cu caracter personal”, or termenul de „informare” este prevăzut expres în art. 12 Legea nr. 
133 din 08.07.2011. 
 

13.  Pct. 21 Propunem excluderea pct.21, or prevederile acestuia extind nejustificat aplicabilitatea art.12 din Legea nr. 
133 din 08.07.2011, astfel încât prin Instrucțiune se pune în seama operatorului obligația  de a informa 
subiectul cu referire la (i) identificarea sistemului de evidență în care vor fi prelucrate datele cu caracter 
personal, care nu este un element prevăzut la art. 12 al Legii, or (ii) prezentarea informației cu privire la 
categoriile de participanți care vor avea acces la datele cu caracter personal, cu referire la această sintagmă, 
nu este clar cum urmează a fi prezentată informație menționată (doar prin menționarea funcțiilor angajaților 
or prin enumerarea exhaustivă a acestora etc.) 
 
Prin urmare, considerăm pct. 21 ca fiind unul contradictoriu și care face posibilă inducerea în eroare.  
 

14.  Pct. 28 Propunem excluderea pct. 28, deoarece va fi imposibil de realizat, creând obstacole tehnice și 
organizaționale în cadrul desfășurării activității financiar-bancare. 



 

 

15.  Pct. 29 Se propune determinarea în mod expres în Instrucțiune a semnificației termenilor de „neviciat” și „expres”, 
cu titlu de exemplu servind punctele 32, (40) - (43) cuprinse în preambulul Regulamentului UE nr. 679 din 27 
aprilie 2016. 
  

16.  Pct. 31 Norma poartă un caracter incert, fapt ce contravine principiului previzibilității şi transparenței reglementării 
activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 
iulie 2003. 
 

17.  Pct. 32 Se propune substituirea termenului „raport juridic” cu termenul „contract”. Atenționăm că rapoartele 
juridice pot avea forma și de antecontract (de ex. la depunerea cererii on line de obținere a unui credit), 
precum și nu neapărat în forma scrisă. (art. 210 Codul Civil). 
 

18.  Pct. 35 Se propune substituirea sintagmei „consimțământ scris” cu termenul „consimțământ”, or prin instituirea 
obligativității de manifestare în scris a consimțământului se restrânge aplicabilitatea Legii 133/2011. De 
asemenea, instituirea obligativității de dare în scris a consimțământului contravine spiritului Regulamentului 
UE nr. 679 din 27  aprilie 2016, atât timp cât Republica Moldova își propune armonizarea Legislației cu Acquis-
ul comunitar. 
 
Reiterăm faptul că consimțământul poate fi exprimat prin orice modalitate, deoarece în conformitate cu art. 
199 Codul Civil „Consimțământ este manifestarea, exteriorizată, de voință a persoanei de a încheia un act 
juridic”. 
 

19.  Pct. 36 Se recomandă excluderea pct. 36, întrucât repete normele punctului 21 din instrucțiune. 
 

20.  Pct. 43 Se propune excluderea pct. 43, deoarece prin instituirea obligativității creării rubricii, în care la fiecare 
accesare vor fi memorizați identificatorii utilizatorului și după caz, identificatorii dispozitivului precum IP-ul 
sau MAC-adresa, va îngreuna situația material-tehnică a operatorului. Considerăm că, legislația în vigoare 
garantează într-un mod suficient protecția datelor cu caracter personal în asemenea situații, or în 
conformitate cu pct. 22-25, 37-38 din Hotărîrea nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de 
asigurarea securității datelor cu caracter personal, se stabilește un mecanism eficient de garantare a 
prelucrării corespunzătoare a datelor cu caracter personal prin: (i) restricționarea accesului în sediile unde 



 

sunt amplasate sistemele informaționale de date cu caracter personal, (ii) autorizarea persoanelor cu drept 
de acces în asemenea sedii, oficii sau birouri, (iii) instituirea ID-ului personal al fiecărui utilizator cu drept de 
acces la datele cu caracter personal, etc. 
 
Reiterăm faptul că impunerea unei asemenea obligații în seama operatorului va împovăra activitatea 
acestuia și nu va contribui într-un mod eficient la sporirea securității. 
 
De asemenea, nu este clară necesitatea memorizării scopului și temeiului legal al accesării datelor cu caracter 
personal, deoarece în orice caz, în situația prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul este obligat să 
notifice Centrul, inclusiv indicând scopul prelucrării, în conformitate cu art. 23 Legea 133/2011.  
 

21.  Pct. 46 Se sugerează majorarea termenului de 10 zile în cadrul cărora urmează a fi șterse datele cu caracter personal, 
deoarece acest termen îngreunează în mod nejustificat activitatea operatorului, acesta fiind nevoit de a 
efectua ștergerea din sistem a datelor într-un termen foarte restrâns, acțiune neîntemeiată ținând cont de 
specificul și numărul cererilor parvenite în sectorul financiar-bancar. 
 

22.   Se propune următoarea redacție a primei propoziții: 

”Fiecare caz de solicitare a accesului la datele cu caracter personal, cuprinse în conturile și dosarele personale 
ale subiecţilor de date cu caracter personal, indiferent de statutul solicitantului (fie judecător, savant, avocat, 
polițist, procuror etc.), urmează a fi însoțită de o declarație privind:” 
 
Remarcăm că instituțiile financiare în calitate de agenţi economici nu dispun de instrumente în vederea 
verificării solicitantului de date cu caracter personal în ceea ce privește modalitatea de utilizare și gestionare 
a acestora. În acest sens, se consideră judicios de a se depune o declarație din partea solicitantului, ce va 
declara pe propria răspundere respectarea cerinţelor stipulate în punctul vizat. 

  

23.  Pct.54 Se recomandă excluderea pct. 54, deoarece dezavantajează activitatea operatorului de date cu caracter 
personal, în sensul că în cazul existenței intenției de a înregistra convorbirile telefonice, operatorul va fi 
nevoit să irosească timp pentru a informa subiectul datelor cu caracter personal despre informațiile 
prevăzute la art. 12, ceea ce în mod evident creează inconveniente în activitatea operatorului, constituind 



 

de asemenea o dispoziție contrară practicilor existente în cadrul call-center-urilor (rapiditate, accesibilitate, 
timp limitat de convorbiri etc.). 
 
În acest sens, se propune a informa subiectul cu referire (i) la identitatea operatorului și (ii) la faptul că 
discuția va fi înregistrată, iar restul informațiilor să fie accesibile publicului, de exemplu pe site-ul 
operatorului (Politica de securitate a operatorului), or considerăm necesar a se institui prezumția de 
respectare a legii de către operator, ci nu contrariul – principiul extrem de important în cazul înregistrării 
convorbirilor telefonice, întru a nu irosi timpul necesar pentru convorbire și informare. 
 
Reiterăm faptul că asigurarea unei practici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal nu urmează 
a se efectua prin împovărarea vădită a operatorului, ci prin existența mijloacelor și procedeelor care prin 
esența lor by default asigură respectarea legislației, chiar de la începutul activității operatorului. 
 

 



Nr. Denumirea pct. care se 
propun spre modificare 

Comentarii și recomandări 

1.  Aspecte de ordin general Apriori, observăm că proiectul supus consultărilor publice operează cu o serie de termeni ambigui și 
subiectivi precum: „nivel adecvat” – pct. 3; „corespunzător”, „mijloace adecvate”  – pct. 9; „utilizarea 
adecvată” – pct. 12; „măsuri corespunzătoare”, „minimizeze” – pct. 18; „resurse financiare disproportionate 
scopului propus” – pct. 24; „în mod corect  ”- pct. 33; „măsuri de securitate adecvate” – pct. 55. Sintagmele 
și expresiile respective poartă un caracter incert, fapt ce contravine principiului previzibilității şi transparenței 
reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii 
nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 

2.  Aspecte de ordin general Se sugerează specificarea categoriilor de agenți economici care cad sub incidența instrucțiunii. 
 
Pe parcursul instrucțiunii, autorul operează cu sintagma „operatori de date cu caracter personal din 
domeniul financiar bancar și nebancar”, fără a specifica categoriile de agenți economici care cad sub 
incidența instrucțiunii. Sintagmele și expresiile respective poartă un caracter incert, fapt ce contravine 
principiului previzibilității şi transparenței reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al 
Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 
Remarcăm că autoritățile de supraveghere din domeniu bancar și nebancar, Banca Națională a Moldovei și 
Comisia Națională a Pieței Financiare asigură supravegherea următoarelor categorii de agenți economici: 
 
Așadar, în baza Legii 550/1995, Banca Națională a Moldovei asigură supravegherea următoarelor categorii 
de agenţi economici: instituții financiare,  prestatori de servicii de plată, emitenți de monedă electronică, 
unităţi de schimb valutar. 
 
Art. 4, Legea 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare supraveghează și monitorizează 
următoarele categorii de agenţi economici: emitenţi de valori mobiliare, investitorii, asiguraţii, organizaţiile 
de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din 
Republica Moldova, membrii asociaţiilor de economii şi împrumut, clienţii organizaţiilor de microfinanţare şi 
participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară. 
 

3.  Aspecte de ordin general Se recomandă limitarea aplicabilității normelor instrucțiunii doar asupra instituțiilor financiare, solicitându-
se consultări cu industriile specifice privind compatibilitatea respectivei instrucțiuni cu activitatea acestora. 
 



Ingineria proiectului limitează aplicabilitatea prevederilor în raport cu o serie de categorii de agenți 
economici ce s-ar încadra în noțiunea de  „operatori de date cu caracter personal din domeniul financiar 
bancar și nebancar”. Cu titlu exemplificativ vă informăm că în domeniul asigurărilor: (1) contractantul în 
asigurări și asiguratul pot fi persoane diferite; (2) polița de asigurare obligatorie de răspundere civila auto 
poate fi extinsă unui număr „n” de persoane; (3) gestionarea dosarelor de daună, etc. 
 

4.  Pct. 4 Noțiunea „categorii 
speciale de date cu caracter 
personal; pct. 41 

Considerăm irelevant a se menționa în calitate de exemplu a categoriilor speciale de date cu caracter 
personal – „informația din fișa buletinului de identitate despre participarea la referendum”, or instituțiile 
financiare utilizează informația cuprinsă în fișa buletinului de identitate întru stabilirea domiciliului și altor 
date necesare pentru identificarea persoanei, însă nu pentru verificarea participării persoanei la referendum.  
 
Enunțăm că respectiva categorie de date sunt integrate într-un document de identitate, instituția financiară 
va fi obligată să le suprime. În continuare aceste prevederi vor stopa deservirea în mod obișnuit a clientelei, 
în condiții când lipseşte posibilitatea şi metode tehnice pentru a deviza astfel de date într-un document 
integral. Prin urmare, sugerăm, reieșind din cele relatate mai sus şi luând în considerare faptul că instituțiile 
financiare deservesc un număr mare de clienți şi este obligată să îndeplinească mai multe roluri specifice la 
deservirea clienților astfel de divizare a datelor într-un document de identificare integral să fie exclusă. 
 

5.  Noțiunea „persoană 
împuternicită de către 
operator” utilizată la pct. 4, 5, 
22, 36 

Menționăm că deși noțiunea de persoană împuternicită de către operator este preluată din Lege, atragem 
atenția asupra unor aspecte care rămân neclare. 
 
În sensul Legii nr. 133 din 08.07.2011 pot fi considerate ca fiind persoane împuternicite totalitatea 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept public sau privat cu care operatorul a încheiat acte 
juridice care vizează într-un mod sau altul informațiile ce constituie date cu caracter personal. 
 
Prin urmare, în domeniul financiar-bancar și nebancar, cercul persoanelor împuternicite de operator se 
extinde considerabil, ținând cont de specificul activității în domeniile menționate. 
 
Menționăm faptul, că în cazul prelucrării de date prin persoane împuternicite, obligația privind notificarea 
prelucrărilor către CNPDP revine operatorilor de date cu caracter personal, ceea ce în mod evident atragerea 
irosirea excesivă a timpului de către operator, or în calitate de persoane împuternicite pot fi menționate: 
persoanele juridice a căror activitate constă în prestarea serviciilor în domeniul IT, servicii pază, servicii 
poștale, telefonie, brokeri în asigurare, companii de colectare a datoriilor, companii de gestionare a 
portofoliului de credite, etc. 



 
Inter alia, în calitate de persoane împuternicite pot fi menționați avocații și executorii judecătorești și în 
această ordine de idei, ținând cont de numărul litigiilor care apar în legătură cu neexecutarea obligațiilor de 
către debitori în contractele de credit/împrumut, numărul contractelor încheiate de către operatori cu 
persoanele menționate supra este unul considerabil, prin urmare mărindu-se și numărul notificărilor în acest 
sens către CNPDP. 
 
In conclusio, propunem modificarea normei legale și din instrucțiune cu privire la obligativitatea notificării 
CNPDP de către operatori în cazul prelucrării datelor de către persoanele împuternicite întru excluderea 
numărului de notificări depuse, or considerăm suficient și necesar doar menționarea în contract a 
obligativității respectării de către persoanele împuternicite de operator a legislației cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal în materie de prelucrare a datelor. 
 
Atragem atenția asupra faptului, că înregistrarea notificării în conformitate cu Legea durează circa 40 zile. 
În această ordine de idei, propunem excluderea necesității notificării CNPDP de către operatori și persoanele 
împuternicite de operatori, or această procedură este una costisitoare atât financiar, cât și organizațional, or 
în conformitate cu pct. 89) din Preambulul Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016: „Directiva 
95/46/CE a prevăzut o obligație generală de a notifica prelucrarea datelor cu caracter personal autorităţilor 
de supraveghere. Cu toate că obligaţia respectivă generează sarcini administrative şi financiare, aceasta nu 
a contribuit întotdeauna la îmbunătățirea protecției datelor cu caracter personal. Prin urmare, astfel de 
obligații de notificare generală nediferenţiată ar trebui să fie abrogate şi înlocuite cu proceduri şi 
mecanisme eficace care să pună accentul, în schimb, pe acele tipuri de operațiuni de prelucrare susceptibile 
să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertățile persoanelor fizice prin însăși natura lor, prin 
domeniul lor de aplicare, prin contextul şi prin scopurile lor”. 
 

6.   Se recomandă eliminarea propozițiilor: „La prelucrarea datelor cu caracter personal ce vizează salariații, 
operatorii de date cu caracter personal urmează să țină cont de prevederile art. 91-94 Codul muncii. Mai 
mult,  urmează să se asigure salariatului la locul de muncă protecția drepturilor și libertăților fundamentale 
și a demnității, printr-un cadru de drepturi și obligații reciproce, în special, reglementări, care să permită 
salariatului să-și exprime în mod liber personalitatea și să i se asigure rezonabil sfera de intimitate în relațiile 
personale și profesionale.” 
 



Atribuțiile de control privind respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă sunt exercitate 
de către Inspectoratului de Stat al Muncii1. Acestea depășesc scopul Instrucțiunii „Instrucţiunile servesc în 
calitate de linii directorii în scopul aducerii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 
efectuate de către operatorii de date cu caracter personal, în conformitate cu principiile statuate de Legea 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi bunele practici în domeniu.”. 
 

7.  Pct. 13 Propunem substituirea sintagmei „consimțământ neviciat” cu termenul „consimțământ”, or pentru a fi 
valabil, consimțământul prin esență nu trebuie să fie viciat, fără a fi necesară specificarea expresă în 
Instrucțiune. 
 

8.  Pct. 15 Se sugerează excluderea pct. 15:  
 
Pct. 12, 13 și 14 conțin o serie de norme ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, atât a angajaților, 
cât și a clienților operatorilor. Punctul 15 conține o serie de propuneri de acțiuni ce ar putea fi întreprinse de 
operatori, în vederea asigurării conformității la instrucțiune. 
 
Cu titlu exemplificativ, menționăm că limitarea navigării pe pagini web, nu aduce atingere datelor cu caracter 
personal, or software-ul sau fișierele cu muzică nu constituie date protejate prin Legea nr. 133 din 
08.07.2011. Or, limitarea accesului clienților cu telefoane mobile (dispozitive audio și video), nu va duce la 
creșterea gradului de securitate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.  
 

9.  Pct. 16 Se recomandă specificarea tipului de „audit/control intern” sub aspectul respectării Legii privind protecția 
datelor cu caracter personal, astfel eliminându-se caracterul incert, fapt ce contravine principiului 
previzibilității şi transparenței reglementării activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 
din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003. 
 
 

10.  Pct. 17 Se sugerează eliminarea sintagmei „depozitarea sistematică a paginilor web vizualizate de către aceștia”. 
Remarcă că actualmente soft-urile de navigare internet au setate în mod implicit instrumentul „History” ce 
stochează automat paginile web accesate de către utilizatori. Pe de altă parte angajații, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, urmează a avea o atitudine conștiincioasă în ceea ce privește utilizarea resurselor 
informaționale a angajatorului în scopuri personale. 

                                                           
1 Legea 140/2001privind Inspectoratul de Stat al Muncii, art. 4, alin. (1), lit. a) 



 

11.  Pct. 19 Propunem excluderea sintagmei „De asemenea operatorii de date cu caracter personal urmează să pună la 
dispoziția salariaților email-uri personalizate de serviciu”, întrucât constituie o normă abuzivă, prin care se 
încalcă principiul neintervenției în afacerile private, or agentul economic nu poate fi obligat să pună la 
dispoziția salariaților email-uri personalizate, în special în cazul în care munca prestată de salariat nu necesită 
utilizarea unui e-mail sau în cazul în care munca prestată in genere nu necesită utilizarea computer-ului. 
 

12.  Pct. 20 Propunem substituirea sintagmei „notifică subiectul de date cu caracter personal” cu sintagma „informează 
subiectul de date cu caracter personal”, or termenul de „informare” este prevăzut expres în art. 12 Legea nr. 
133 din 08.07.2011. 
 

13.  Pct. 21 Propunem excluderea pct.21, or prevederile acestuia extind nejustificat aplicabilitatea art.12 din Legea nr. 
133 din 08.07.2011, astfel încât prin Instrucțiune se pune în seama operatorului obligația  de a informa 
subiectul cu referire la (i) identificarea sistemului de evidență în care vor fi prelucrate datele cu caracter 
personal, care nu este un element prevăzut la art. 12 al Legii, or (ii) prezentarea informației cu privire la 
categoriile de participanți care vor avea acces la datele cu caracter personal, cu referire la această sintagmă, 
nu este clar cum urmează a fi prezentată informație menționată (doar prin menționarea funcțiilor angajaților 
or prin enumerarea exhaustivă a acestora etc.) 
 
Prin urmare, considerăm pct. 21 ca fiind unul contradictoriu și care face posibilă inducerea în eroare.  
 

14.  Pct. 28 Propunem excluderea pct. 28, deoarece va fi imposibil de realizat, creând obstacole tehnice și 
organizaționale în cadrul desfășurării activității financiar-bancare. 
 

15.  Pct. 29 Se propune determinarea în mod expres în Instrucțiune a semnificației termenilor de „neviciat” și „expres”, 
cu titlu de exemplu servind punctele 32, (40) - (43) cuprinse în preambulul Regulamentului UE nr. 679 din 27 
aprilie 2016. 
  

16.  Pct. 31 Norma poartă un caracter incert, fapt ce contravine principiului previzibilității şi transparenței reglementării 
activității de întreprinzător, consacrat de art. 4 al Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 şi art. 4 al Legii nr. 317 din 18 
iulie 2003. 
 



17.  Pct. 32 Se propune substituirea termenului „raport juridic” cu termenul „contract”. Atenționăm că rapoartele 
juridice pot avea forma și de antecontract (de ex. la depunerea cererii on line de obținere a unui credit), 
precum și nu neapărat în forma scrisă. (art. 210 Codul Civil). 
 

18.  Pct. 35 Se propune substituirea sintagmei „consimțământ scris” cu termenul „consimțământ”, or prin instituirea 
obligativității de manifestare în scris a consimțământului se restrânge aplicabilitatea Legii 133/2011. De 
asemenea, instituirea obligativității de dare în scris a consimțământului contravine spiritului Regulamentului 
UE nr. 679 din 27  aprilie 2016, atât timp cât Republica Moldova își propune armonizarea Legislației cu Acquis-
ul comunitar. 
 
Reiterăm faptul că consimțământul poate fi exprimat prin orice modalitate, deoarece în conformitate cu art. 
199 Codul Civil „Consimțământ este manifestarea, exteriorizată, de voință a persoanei de a încheia un act 
juridic”. 
 

19.  Pct. 36 Se recomandă excluderea pct. 36, întrucât repete normele punctului 21 din instrucțiune. 
 

20.  Pct. 43 Se propune excluderea pct. 43, deoarece prin instituirea obligativității creării rubricii, în care la fiecare 
accesare vor fi memorizați identificatorii utilizatorului și după caz, identificatorii dispozitivului precum IP-ul 
sau MAC-adresa, va îngreuna situația material-tehnică a operatorului. Considerăm că, legislația în vigoare 
garantează într-un mod suficient protecția datelor cu caracter personal în asemenea situații, or în 
conformitate cu pct. 22-25, 37-38 din Hotărîrea nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de 
asigurarea securității datelor cu caracter personal, se stabilește un mecanism eficient de garantare a 
prelucrării corespunzătoare a datelor cu caracter personal prin: (i) restricționarea accesului în sediile unde 
sunt amplasate sistemele informaționale de date cu caracter personal, (ii) autorizarea persoanelor cu drept 
de acces în asemenea sedii, oficii sau birouri, (iii) instituirea ID-ului personal al fiecărui utilizator cu drept de 
acces la datele cu caracter personal, etc. 
 
Reiterăm faptul că impunerea unei asemenea obligații în seama operatorului va împovăra activitatea 
acestuia și nu va contribui într-un mod eficient la sporirea securității. 
 
De asemenea, nu este clară necesitatea memorizării scopului și temeiului legal al accesării datelor cu caracter 
personal, deoarece în orice caz, în situația prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul este obligat să 
notifice Centrul, inclusiv indicând scopul prelucrării, în conformitate cu art. 23 Legea 133/2011.  
 



21.  Pct. 46 Se sugerează majorarea termenului de 10 zile în cadrul cărora urmează a fi șterse datele cu caracter personal, 
deoarece acest termen îngreunează în mod nejustificat activitatea operatorului, acesta fiind nevoit de a 
efectua ștergerea din sistem a datelor într-un termen foarte restrâns, acțiune neîntemeiată ținând cont de 
specificul și numărul cererilor parvenite în sectorul financiar-bancar. 
 

22.   Se propune următoarea redacție a primei propoziții: 

”Fiecare caz de solicitare a accesului la datele cu caracter personal, cuprinse în conturile și dosarele personale 
ale subiecţilor de date cu caracter personal, indiferent de statutul solicitantului (fie judecător, savant, avocat, 
polițist, procuror etc.), urmează a fi însoțită de o declarație privind:” 
 
Remarcăm că instituțiile financiare în calitate de agenţi economici nu dispun de instrumente în vederea 
verificării solicitantului de date cu caracter personal în ceea ce privește modalitatea de utilizare și gestionare 
a acestora. În acest sens, se consideră judicios de a se depune o declarație din partea solicitantului, ce va 
declara pe propria răspundere respectarea cerinţelor stipulate în punctul vizat. 

  

23.  Pct.54 Se recomandă excluderea pct. 54, deoarece dezavantajează activitatea operatorului de date cu caracter 
personal, în sensul că în cazul existenței intenției de a înregistra convorbirile telefonice, operatorul va fi 
nevoit să irosească timp pentru a informa subiectul datelor cu caracter personal despre informațiile 
prevăzute la art. 12, ceea ce în mod evident creează inconveniente în activitatea operatorului, constituind 
de asemenea o dispoziție contrară practicilor existente în cadrul call-center-urilor (rapiditate, accesibilitate, 
timp limitat de convorbiri etc.). 
 
În acest sens, se propune a informa subiectul cu referire (i) la identitatea operatorului și (ii) la faptul că 
discuția va fi înregistrată, iar restul informațiilor să fie accesibile publicului, de exemplu pe site-ul 
operatorului (Politica de securitate a operatorului), or considerăm necesar a se institui prezumția de 
respectare a legii de către operator, ci nu contrariul – principiul extrem de important în cazul înregistrării 
convorbirilor telefonice, întru a nu irosi timpul necesar pentru convorbire și informare. 
 
Reiterăm faptul că asigurarea unei practici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal nu urmează 
a se efectua prin împovărarea vădită a operatorului, ci prin existența mijloacelor și procedeelor care prin 
esența lor by default asigură respectarea legislației, chiar de la începutul activității operatorului. 
 

 


