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Ref: Proiectul de act normativ „Instrucțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul 

financiar-bancar” 

 

 

Stimate Domnule Director, 

 

În numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”), Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni.  

 

Prin prezenta scrisoare intenționăm să aducem contribuția noastră la revizuirea proiectului de „instrucțiuni 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar” (în continuare „instrucțiuni” sau 

„proiect”). Drept urmare, propunem atenției Dvs următoarele comentarii vis-a-vis de proiectul precitat. 

 

Conform Planului de Activități al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru Anul 

20141, autoritatea publică urma să elaboreze linii directorii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal în sectorul bancar. Atragem atenția că etimologia sintagmei „linii directorii” semnifică o serie de 

ghiduri cu titlu de recomandare spre aplicare, orientative. Aceasta este diferită față de definiția noțiunii de 

„instrucțiune” care reprezintă „îndrumări concrete date de către conducerea unui organ ierarhic superior 

organelor în subordine”. Aceasta poartă un caracter declarativ şi repetă prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 

                                                           
1 http://www.datepersonale.md/file/Pan%20Actiuni/plan14.pdf 
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privind protecția datelor cu caracter personal, cu exemple care nu reflectă interpretarea corectă sau reduce 

sensul normelor. 

                                                                                                                                                                                                       

În aceeași ordine de idei, conform prevederilor art. 27, Directiva UE  95/46 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, se încurajează 

elaborarea de coduri de conduită menite să contribuie la buna aplicare a actelor legislative în domeniu. 

 

În linii generale, se remarcă caracterul confuz al proiectului. O mare parte a textului reprezintă o transcriere a 

Legii nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, textul conține un număr 

enorm de referințe la prevederile legii menționate mai sus, fapt care îngreunează extrem perceperea 

prevederilor Proiectului. Suplimentar, considerăm că nu au fost respectate bunele practici de elaborare a 

actelor normative, fapt ce s-a răsfrânt asupra gradului de coerență a instrucțiunilor. În special ne referim la 

neglijarea prevederile art. 46 alin (2) și art. 56 din Legea nr. 317 din  18.07.2003, privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale.  

 

Indubitabil, subiectul asigurării protecției datelor cu caracter personal în cadrul sistemului bancar este unul  

important.  Însă, acesta intenționează a reglementa o serie de raporturi specifice unei anumite industrii, deci 

neavând calificativ de deosebit de important. Astfel, potrivit prevederilor art. 51 din Legea  nr. 317 din  

18.07.2003, privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi 

locale, „în cazul unor acte normative deosebit de importante, al necesității de a lămuri scopul şi motivul 

emiterii, precum şi direcțiile principale care trebuie să-şi găsească oglindire în act, expunerea reglementărilor 

normative (partea dispozitivă) este precedată de partea introductivă, numită preambul.” Astfel, nu identificăm 

oportunitatea includerii unui preambul adiacent instrucțiunilor precitate.  

 

În ceea ce privește dispozițiile proiectului, remarcăm următoarele: 

1. În viziunea noastră proiectul în cauză ar fi mai lizibi dacă va fi expus din punct de vedere a atribuțiilor 

specifice al sectorului cu exercitarea funcțiilor: 

a) financiare – funcțiile de bază ale instituțiilor financiar-bancare; 

b) publice – agent valutar, fiscal, etc. prin delegarea rolurilor actelor normative speciale: Legea cu privire la 

Banca Națională a Moldovei, privind reglementarea valutară, Codul fiscal, etc.); 

c) de controlor – stabilite prin actele legislative în vigoare (Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului (nelimitându-se la prevederile art.5), Regulamentului BNM RM nr.172 din 

04.08.2011 în domeniul menționat anterior, Hotărârii BNM nr. 96  din  30.04.2010 cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci, etc.); 

d) securitate informaţională – care sunt reale pentru aplicare în exercitarea funcţiilor sus numite şi nu împiedică 

utilizarea drepturilor personale ale angajaţilor şi clienţilor băncii, ca exemplu este necesar de specificat 

metode clare de realizare a punctului proiectului „pătrunderea în perimetrul de securitate cu dispozitive 
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audio-video (De exemplu: telefoanele mobile proprii ale angajaților care sînt dotate cu astfel de tehnici de 

captare a informațiilor)”. 

În funcție de atribuțiile specifice ale sectorului în cauză, recomandăm să fie enumerate categoriile de date 

personale în mod expres, care nu necesită consimțământul de prelucrare a datelor personale ale subiectului, 

dar şi în mod special acele care îl necesită. 

 

2. Deşi în pct. 1 din Proiect se indică faptul, că acesta a fost elaborat fără a atinge sfera de competenţă a Băncii 

Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Instrucțiunea este elaborată cu încălcarea 

evidentă a prevederilor art. 5, alin. (1), lit. d) şi ale art. 6, alin. (4) din Legea nr. 548 din 21.07.1995, privind Banca 

Națională a Moldovei. Reieșind din prevederile articolelor sus-menționate, un astfel de act normativ putea fi 

elaborat doar de către Banca Națională a Moldovei, chiar dacă inițiativa elaborării acestora ar fi parvenit de la o 

altă instituție. 

 

3. La „noţiunile generale”, pct. 4 din proiect comentăm următoarele: 

- Exemple prezentate pentru definiţia „date cu caracter personal” nu sunt clare. Definiţia  prevede că 

„orice informaţie referitoare la o persoană fizică” se referă la datele cu caracter personal, dar în 

continuare din proiect reiese (pct. 32 și pct. 33) că obţinerea unor date personale integral indicate, ca 

exemplu, într-un buletin de identitate de generaţia I (cum ar fi: culoarea ochilor, înălţimea, grupa 

sangvină, sexul, etc.), şi nu se referă la date cu categorii speciale, nu este posibil de obţinut fără o 

justificare specială. Dar în cazul în care acestea sunt integrate într-un document de identitate instituția 

financiară va fi obligată să le suprime. În continuare aceste prevederi vor stopa deservirea în mod obişnuit 

a clientelei, în condiţii 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 instituţiile financiare deservesc un număr mare de clienţi şi este obligată să îndeplinească mai multe 

roluri (indicate mai sus) specifice la deservirea clienţilor astfel de divizare a datelor într-un document de 

identificare integral să fie exclusă. 

 

- Exemplu prezentat pentru definiţia „persoană împuternicită de către operator” nu se potriveşte şi nu 

reflectă sensul definiţiei, reieşind din faptul că filialele băncii nu sunt persoane juridice separate ale 

organizaţiei financiar-bancare şi activează într-un sistem automatizat centralizat. 

 

- Exemplu prezentat pentru definiţia „depersonalizarea datelor cu caracter personal” nu este aplicabil, 

datorită faptului că în cazul utilizării acestuia nu permite îndeplinirea propriu-zisă a acesteia, dar duce 

numai la eliminarea unor componente/caracteristici a persoanei şi ca rezultat datele rămase în document 

permit identificarea. Totodată nu este clar cu ce scop prin acest exemplu se împiedică exercitarea de 

către Bancă a atribuţiilor de controlor şi impune Banca la efectuarea unor acţiuni inutile, care nu reies din 

definiţia Legii.  
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- Exemplu prezentat pentru definiţia „sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal”, cum ar fi 

„Registrul de evidenţă a numerelor de telefoane corporative ale angajaţilor”  nu este clar scopul 

evidenţierii unor astfel de date cu caracter personal, în condiţii când datele sunt în acces public la 

operatorii de prestare serviciilor de telefonie. La definirea sistemelor de evidență a datelor cu caracter 

personal considerăm exagerat tratarea fiecărui registru ținut de entitate (salariați/numere te telefon 

salariați/vizitatori/petiții/debitori) ca sisteme de evidențe separate, deoarece fiecare sistem de evidență 

se înregistrează distinct la CNPDCP, iar aceasta implică aprobarea pentru fiecare sistem în parte a unor 

regulamente şi instrucţuini privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul unei entităţi, de 

regulă se aplică aceleași reguli de protecție a datelor cu caracter personal, de aceea considerăm 

inoportun tratarea fiecărui tip de registru de evidență ca sistem  distinct de evidență a datelor cu caracter 

personal. De exemplu toate registrele care se referă la salariați, trebuie să fie încadrate într-un singur 

sistem de evidenţă „Salariaţi”; toate registrele care se referă la clienți, să fie încadrate în sistemul 

„Clienţi” etc. 

 

4. În cadrul pct. 10 se utilizează noțiunea de ,,pasaj intern", în acest sens recomandăm explicarea sintagmei 

date.  

 

5. La pct. 13, propoziția a doua nu are legătură cu obiectul Instrucțiunii. Drepturile angajaților sânt obiectul de 

reglementare al altor acte normative. La acest punct ar fi fost util să se reglementeze clar limitele  de utilizare a 

tehnicilor de monitorizare – până unde  utilizarea acestora este considerată norma si din ce moment poate fi 

apreciată ca  abuz. Atât timp cât există doar niște reglementări generale care nu exprimă nimic, există loc de 

interpretări. 

 

6. La pct. 14, ar fi util să se furnizeze careva indicii cum anume  (cel puțin linii directorii) angajatorul trebuie să  

armonizeze utilizarea tehnologiilor electronice la asigurarea disciplinei muncii salariaților cu protecția datelor cu 

caracter personal. Adițional remarcăm faptul că autorul probabil a dorit să efectueze trimiteri la art. 17 (Dreptul 

de a nu fi supus unei decizii individuale) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, și nu la art. 7 (Prelucrarea datelor cu 

caracter personal privind starea de sănătate) din cadrul aceleiași legi. 

 

7. La pct. 18, dar și celelalte reglementări care pun în sarcina angajatorului asigurarea protecției datelor cu 

caracter personal, trebuie să există mecanisme practice pentru angajator ca să poată să solicite salariatului, care 

nu a asigurat confidențialitatea datelor cu caracter personal la care a avut acces, recuperarea prejudiciului 

cauzat. Părerea noastră este că obligațiile angajatorului trebuie să fie corelate cu obligațiile salariaților ce țin de 

asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal şi acestea să fie stabilite în Codul Muncii.  
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Legislația muncii prevede  răspundere pentru neasigurarea clauzei de confidențialitate „repararea prejudiciului 

cauzat” și aplicarea sancțiunii disciplinare. În primul rând, angajatorul  nu poate să solicite salariatului 

recuperarea prejudiciului până nu are dovada cauzării unui astfel de prejudiciu -  adică o hotărâre 

judecătorească definitivă/titlu executor/reclamație/decizie a autorității publice competente prin care 

angajatorul trebuie să achite sancțiuni/penalități. De la salariat acest prejudiciu însă poate fi încasat doar dacă 

acesta poartă răspundere materială deplină şi doar în limita 20% din fiecare plată a salariului. Deci, în timp, 

obligațiile şi cheltuielile angajatorului nu coincid cu obligația de recuperare a daunei de către salariat. 

 

Totodată, legislaţia muncii stabileşte nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii 

cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă. 

Contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină (individuală sau colectivă (de brigadă) poate fi 

încheiat de angajator cu salariatul care deţine funcții sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, 

prelucrarea, vânzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise. 

Nu există nicio normă juridică care să stabilească că accesul salariaților la datele cu caracter personal reprezintă 

„valoare ce i-a fost transmisă” salariatului. Nomenclatorul funcțiilor menționat de asemenea nu prevede funcţii 

legate de accesul la date cu caracter personal. Prin urmare, practic, angajatorul nu are mecanisme juridice prin 

care ar putea să solicite salariaţilor săi recuperarea prejudiciului cauzat ca urmare a neasigurării 

confidențialității datelor cu caracter personal la care aceștia au acces în procesul muncii. 

 

8. La pct. 19, referitor la „email-uri naționale personalizate de tip - @bancaXXX.md” nu este clară necesitatea 

limitării acestui format, care va obliga instituțiile financiare modificarea numelui de domen al serverului de 

poștă şi va duce la eforturi suplimentare.  

 

9.  În ceia ce privește aspectul că „prelucrarea datelor cu caracter personal ce vizează alți subiecți decât cei 

consemnați în raportul contractual (De exemplu: prelucrarea datelor cu caracter personal ale soţului/soţiei, a 

cărui consimțământ nu a fost obținut la semnarea contractului) nu poate avea loc, decât în cazurile stipulate 

expres în lege” din cadrul pct. 29, considerăm că este necesar de a ține cont de atribuțiile băncii, ce se 

materializează în: 

- Art. 6 din legea nr. 190 din  26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului”, ce prevede aplicarea măsurilor de precauție sporită în raport cu situațiile cînd se atestă un risc 

sporit de spălare a banilor sau finanțării terorismului conform criteriilor stabilite de organele de 

supraveghere. Prin urmare, Hotărîrea BNM nr. 172 din 04.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii  şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,  

prevede obligativitatea solicitării de informații privind membrii familiei şi persoanele asociate persoanei 

expuse politic in aceeași măsură în care banca identifică clientul; 

- Hotărârea BNM nr. 96  din 30.04.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de 

control intern în bănci prevede „lista persoanelor care sunt in raport de rudenie de gradul I si II cu 
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administratorii (membrii consiliului, comisiei de cenzori si organului executiv, contabilul-șef) 

proprietarului/debitorului;” şi etc.. 

Drept urmare a argumentelor invocate, recomandăm substituirea sintagmei „expres în lege” cu „conform 

legislației în vigoare”. 

 

10.  Considerăm eronată și restrictivă practica interpretării actelor legislative din cadrul pct. 30,  32 și 33. Din 

moment ce actul  de identitate  conține  un set  de  date  de identificare, nu se poate  pune  în  sarcina 

operatorilor colectarea  parțială a informațiilor respective. În aceeași ordine de idei, având în vedere faptul că 

statul este responsabil de emiterea actelor de identitate (a cărui proprietar se consideră de drept), inclusiv 

stabilind conținutul acestora, simultan este mandatat cu asigurarea securității datelor cu caracter personal. Nu 

ține de competența operatorilor de date cu caracter personal din cadrul sistemului bancar de a distruge acele 

categorii de date ce fac parte integrală a actului de identitate. Prin urmare, propunem ca  la colectarea datelor 

din actul de identitate, subiectul datelor  să prezinte o copie de pe actul de identitate  în care datele care nu 

sânt necesare pentru prelucrare operatorului să fie acoperite. Dacă el nu poate/nu dorește să prezinte  o astfel 

de copie, fiind prevenit despre acest drept al său, atunci banca va efectua o copie de pe actul de identitate fără 

acoperirea datelor invocate (culoare ochi, familie etc.). Este dreptul clientului să nu prezinte astfel de date, dar 

daca a prezentat, își asuma consecințele ce derivă din disponibilitatea accesului la ele. 

 

11.  Pct. 33  face referire la un șir de acte, ce nu pot servi ca acte de confirmare a identității. Conform art. 1, alin. 

(1) din Legea nr. 273 din  09.11.1994, privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, actele de 

identitate includ toate tipurile de pașapoarte, de buletine de identitate, permisele de ședere, documentele de 

călătorie ale apatrizilor. Paralel, considerăm eronate referințele  la art. 8 și art. 9 din legea menționată mai sus 

pe motiv că acestea nu sunt aplicabile instituțiilor financiar bancare.  

 

12.  Pct. 34 prevede că instituția financiară transmite pentru prelucrare date cu caracter personal doar 

persoanelor împuternicite. Pentru ca o persoană să fie împuternicită de operator,  ea trebuie să dispună de 

număr de înregistrare în calitate de persoană împuternicită a operatorului concret  pentru sistemul concret de 

evidență. Nu este clar, în cazul datelor solicitate de la instituțiile financiare  de către autoritățile publice sau de 

către cenzori, reglementarea de la pct.34 presupune că aceste autorități/cenzorii trebuie să se înregistreze ca şi 

persoană împuternicită pentru fiecare instituție financiară în parte sau este suficient ca ei să fie înregistrați ca şi 

operatori de date cu caracter personal pentru sistemul de evidență dat (de exemplu, în cazul cenzorilor - 

sistemul de evidență „Comisia de cenzori”)? 

 

13.  Recomandăm excluderea sintagmei „care statuează că datele cu caracter personal care constituie obiectul 

prelucrării trebuie să fie prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, 

explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, 

pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior"  din 
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cadrul pct. 35, întrucât trimiterea la art. 4 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal este suficientă pentru a pune în funcțiune Instrucțiunea, conform prevederilor art. 48, Legea 317, din  

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale.  

 

14. Considerăm interpretare eronată a noțiunii de „interes legitim” din cadrul pct. 45, întrucât în conformitate cu 

principiile fundamentale ale teoriei juridice, interesele se prezumă a fi legitime atât timp cât, în condițiile şi 

ordinea prevăzute de lege, nu se stabilește contrariul. 

 

15.  Nu au fost luate în considerație toate aspectele și riscurile aferente activității financiar-bancare în 

prevederile pct. 50, “Datele cu caracter personal conținute în orice tip de cerere (de creditare, de deschidere a 

unui depozit, de efectuare a unor tranzacții etc.), pot fi stocate într-un sistem de evidență și / sau în mai multe 

sisteme de evidență interconectate pentru perioada de timp necesară. În cazul în care cererea nu este acceptată 

sau din anumite motive solicitantul renunță la obiectul reclamat, datele cu caracter personal introduse în sistem 

atât în format electronic cât și în orice alt format (hârtie) necesită a fi șterse în decursul a 10 zile calendaristice”. 

Luând în considerație prevederile art. 5, lit. e), Legea nr. 133 din  08.07.2011 „realizarea unui interes legitim al 

operatorului” Banca are ca scop desfăşurarea afacerii financiare şi protejarea acesteia. În cazul în care Banca va 

nimici toate datele cu privire la tranzacţia eşuată ea riscă să rămână fără dovezi faţă de posibile escrocherii din 

partea potenţialilor clienţi şi se poartă riscuri de sancţiuni majore (exemplul este indicat pe marginea unui caz 

cunoscut, care a avut loc cu o bancă licenţiată din RM în urma căruia clientul a prezentat la efectuarea 

operaţiunii un set de documente la care a fost refuzat la efectuarea unei tranzacţii conform prevederilor 

legislaţiei valutare. Apoi clientul potenţial s-a adresat către instanţă de judecată cu solicitarea compensării 

prejudiciului cauzat şi venitului ratat şi ca dovadă a prezentat set de documente diferit de acel, care a fost 

prezentat anterior băncii). Specificul activităţii financiar-bancare şi riscurile legate cu aceasta nu au fost luate în 

consideraţie la punctul în cauză.  

 

16.  La pct. 53 nu este clar ce se înțelege să dezvălui datele cu caracter personal „în cazul în care planează o 

bănuială rezonabilă” de săvârșire a unor acțiuni ce contravin prevederilor legislației naționale. La acest punct:  

(i) Cine trebuie să aprecieze că planează o bănuială -  banca sau organul competent? 

(ii) Ce înseamnă „planează”? 

(iii) Când bănuiala este rezonabilă? 

Aceste momente au importanță deosebită, deoarece în cazul în care subiectul datelor va considera că nu a 

„planat” o bănuială sau că aceasta nu a fost „rezonabilă”, banca va putea fi obligată să plătească prejudicii 

pentru dezvăluirea informațiilor. Totodată, instituțiile financiare au ca domeniu de competență activitatea 

financiar-bancară/valutară; în alte domenii de competență băncile nu sânt obligate să cunoască ce prevederi a 

legislației naționale au fost sau nu încălcate prin acțiunile clienților/vizitatorilor etc. 
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17.  Instituțiile financiar-bancare nu sunt subiecte ale prevederilor pct. 55, “Entitățile care, datorită specificului 

serviciilor prestate şi/sau drepturilor şi obligațiilor ce rezultă dintr-o relaţie pozitivă sau negativă cu subiectul de 

date, beneficiază de dreptul de a prelucra date cu caracter personal în absența consimțământului persoanei 

vizate, la solicitarea scrisă privind exprimarea intenției de a colecta/dezvălui date cu caracter personal, urmează 

să indice în mod obligatoriu numărul şi data documentului în baza căruia se face prelucrarea (petiţie, sesizare, 

autosesizare, control etc.), calitatea persoanei vizate în raport cu pricinile cauzei, scopul prelucrării, perioada de 

stocare a informației, precum şi destinatarii cărora li se intenționează dezvăluirea acestor informații cu 

accesibilitate limitată”. În astfel de situații instituția poate numai verifica prezența în solicitare unor astfel de 

cerințe. De asemenea este de menționat că acestea sunt expres prevăzute în art. 22, alin.(6) a Legea nr. 550-XIII  

din  21.07.1995, privind  instituțiile financiare. 

 

18.   La pct. 57-59 ar fi util să se prevadă ce date cu caracter personal sânt în drept să solicite operatorii în cazul 

serviciilor telefonice cu înregistrarea convorbirilor. 

 

19.  În contextul implementării prevederilor Actului de Conformare Fiscală pentru Conturile Străine (FATCA), ce 

presupune transmiterea către autoritățile SUA a datelor cu caracter personal a clienților relevanți FATCA, se 

propune completarea proiectului cu reglementări privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter 

personal. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare şi ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor și 

recomandărilor adresate, în cadrul unei întâlniri.  

 

 

Cu deosebită considerațiune, 

 

Mila Malairău 

 

 

Director Executiv 

AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


