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informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă

nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a 
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document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Informatiile indicate releva situatia la data 

indicate in text.
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Referințe legale
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• Legea privind protecția datelor cu caracter personal

• Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă
de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal 
la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal

• Hotărârea Guvernului privind aprobarea
Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor
de date cu caracter personal 

• Instrucțiunile CNPDCP privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal despre starea de sănătate

• Opinia CNPDCP în legătură cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal în contextul pandemiei de 
coronavirus (COVID-19) în Republica Moldova
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ă • Hotărârile Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate 
Publică

• Recomandările Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale în vederea asigurării 
protecției social-economice și a 
securității și sănătății în muncă 
a salariaților în contextul 
situației epidemiologice din țară

• Ghidul practic „Măsuri cheie 
pentru prevenirea infecției 
COVID-19 la locul de muncă



Datele cu caracter personal
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4

1

2

3

număr de identificare

sau orice elemente

specifice identităţii
orice informație

identificată/

identificabilă (direct 

sau indirect)

persoană

fizică



Datele cu caracter special
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Prezumția legală de 

interzicere a prelucrării

Riscuri considerabile la 

adresa drepturilor și libertăților

fundamentale

Nivel de securitate sporit (N-2)

Cerințe specifice de prelucrare

Originea

rasială sau

etnică a 

persoanei

Datele

privind starea

de sănătate

sau viaţa

sexuală

Apartenența

socială

Convingerile

politice, 

religioase sau

filozofice

Condamnări,

măsuri procesuale, 

sancțiuni

contravenționale

Categorii 

speciale



Principiile de prelucrare a datelor
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6 principii 

ale prelucrării

legalitatea

prelucrării

exactitatea

datelor

limitări

legate 

de stocare

limitări

legate de 

scop

proporționalitatea

și reducerea la 

minimum a 

datelor

integritate şi

confidențialitate

prelucrarea corectă și conform 

prevederilor legale

colectarea datelor în scopuri

determinate, explicite

şi legitime și prelucrarea

compatibilă ulterioară

date adecvate, pertinente și

neexcesive la ceea ce este necesar în

raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate

date exacte și actualizate

stocate într-o formă care permite

identificarea subiecților de date pe o 

perioadă care nu depășește perioada

necesară atingerii scopurilor în care sunt 

prelucrate datele

asigurarea securității datelor, inclusiv protecția

împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi

împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri

tehnice sau organizatorice corespunzătoare



Temeiurile de prelucrare a datelor în contextul Covid-19
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Obligație legală

îndeplinirea obligațiilor sau drepturilor specifice în domeniul

dreptului muncii

Interes legitim 

protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății subiectului

datelor cu caracter personal ori a altei persoane

Interes legitim 

în scopul asigurării securității statului, al reducerii riscului de 

declanșare sau în cazul declanșării urgențelor de sănătate

publică

Consimțământ

în baza consimțământul subiectului pentru prelucrarea acestor

date cu caracter personal

Interes legitim
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Răspunsurile la întrebările

cu ajutorul cărora se 

colectează datele sunt 

obligatorii sau voluntare, 

precum şi consecinţele

posibile ale refuzului de a 

răspunde

Informarea subiectului de date
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Identitatea operatorului/a persoanei împuternicite de către operator

Destinatarii/ categoriile de destinatari ai datelor

Scopul și temeiul prelucrării datelor colectate

Existenţa drepturilor de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 

opoziţie, condiţiile în care acestea pot fi exercitate

01

02

03

04



Piețe și instituții de alimentație publică

Salariați: monitorizarea stării de sănătate, inclusiv termometria, la începutul zilei

de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare – (i) nu se admite

la serviciu, (ii) se autoizolează și (iii) se informează medicul de familie.

Vizitatori/clienți: termometria la intrare, cu interzicerea accesului persoanelor cu 

stare febrilă

Transport feroviar/rutier de persoane în trafic internațional

Salariați: automonitorizarea stării de sănătate pe parcursul zilei de muncă, cu 

informarea angajatorului

Pasageri/clienți:verificarea temperaturii la îmbarcare, care nu trebuie să

depășească 37 gr Celsius

Transport feroviar/rutier de persoane în trafic național

Salariați: - triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii)

- automonitorizarea stării de sănătate pe parcursul zilei de muncă, cu 

informarea angajatorului

Instituții medico - sanitare publice și prestatori privați de servicii de sănătate

Salariați: triajul zilnic la începutul turei de lucru

Pacienți: triajul Covid-19 al pacientului

Unități comerciale cu amănuntul

Salariați: - triajul zilnic la începutul turei de lucru

- monitorizarea stării de sănătate pe durata programului de muncă
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Măsuri de control și combatere a Covid-19 cu implicarea prelucrării
datelor privind sănătatea



Datele despre starea de sănătate în contextul Covid-19

02
Momentul colectării/prelucrării și

colectorul

• triajul observațional/triajul epidemiologic

• triaj inițial/monitorizarea continuă

• simptome acceptabile

• informarea subiectului de date

• colector de date supus secretului 

profesional

• consecințe de neconformare

04
Stocarea datelor și acces la date

• limitarea accesului la date

• stocare limitată/distrugere

Respectarea unor 

măsuri de control și 

combatere a pandemiei

Tipul de date despre sănătate (Bodil

Lindqvist)

• temperatura, cefalee, dificultăți de 

respirație

• călătoriile în zonele/țări roșii

• interacțiunea cu o persoană

bolnavă/suspectă

• informarea ulterioară despre starea de 

sănătate sau interacțiune

03
Proporționalitate și minimizare

• date neexcesive și necesare

• utilizarea mijloacelor corespunzătoare

(termoscanare, termometrizare) 

01

11



Posibile sancțiuni și aplicabilitate
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Nerespectarea 
măsurilor de 

profilaxie, prevenire 
sau combatere a 
bolilor epidemice

• 50.000 - 75.000 MDL

• 1 faptă sancționabilă

Încălcarea 
legislației cu 

privire la 
protecția datelor 

cu caracter 
personal

• 6.000 – 15.000 MDL

• 5 fapte sancționabile 

Aplicabilitate

Reprezentanți 
ai clienților/ 
furnizorilor

Vizitatori

Salariați

Risc reputațional



DOs

Informarea salariaților despre riscurile Covid-19

Implementarea unui plan de continuitate a afacerilor

Incurajarea salariaților pentru raportarea oricăror expuneri sau suspecții
(autorități/angajator)

Colectarea și păstrarea doar a datelor necesare aferente unui caz Covid-19 
(identitatea persoanei suspectate, măsurile organizatorice luate) 

Limitarea colectării datelor despre sănătate la datele solicitate de autoritățile
competente sau aferente acțiunilor de prevenție

Informarea salariaților despre existența cazurilor de Covid-19 depistate/păstarea
confidențialității

Stabilirea unei politici de prelucrare a datelor în contextul crizei de sănătate

Informarea a salariaților și altor persoane despre operațiunile de prelucrare
efectuate pe datele lor în contextul crizei de sănătate
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Colectarea de date de sănătate în alte scopuri decât pandemia de Covid-19 

Colectarea într-o manieră sistematică și generalizată a informațiilor legate de 
identificarea simptomelor prezentate de un salariat 

Circularea de chestionare medicale către salariați

Dezvăluirea numelui persoanelor cu simptome sau Covid-19 în companie

Geolocarea salariaților pentru a evalua riscurile pentru sănătate

Extinderea măsurilor excepționale în perioada post criză a sănătății

DON’Ts 
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Unele obligații importante ale operatorilor de date
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înregistrarea la 

autoritatea

națională ca 

operator de date

politică de 

securitate a 

datelor (măsuri

tehnice și

organizatorice)

notificarea

sistemului de 

evidență al 

datelor

asigurarea

securității

datelor

informarea

subiectului de 

date

autorizare

transferului

transfrontalier



În loc de concluzii...
Analiza datelor despre starea 

de sănătate prelucrate și 
raportarea la un anumit subiect 
de date identificabil prin orice 

mijloace Prelucrarea doar a 
datelor necesare și 

proporționale scopului 
prelucrării

Identificarea 
concretă a scopului 
și a temeiului pentru 

prelucrare

Prelucrarea datelor de către 
persoane supuse secretului 
profesional sau cu obligații 

echivalente secretului profesional

Informarea transparentă a subiectului 
de date

Asigurarea securității datelor 
prin luarea de măsuri tehnice 

și organizatorice 
corespunzătoare

Dezvăluirea datelor 
doar în condițiile legii

16



pwc.com

© 2020 PwC. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale 

acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. 


