
 
Către: Victoria MUNTEAN 
Director 
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 
Nr. 14 din 14 martie 2022 
 
Ref.: Opinie asupra proiectului definitivat al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal pentru aprobarea Listei tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter 
personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor 
 
Stimată doamnă Director, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră opinia asociației asupra proiectului definitivat 
al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru aprobarea Listei 
tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare 
a evaluării impactului asupra protecției datelor, precum urmează. 
 
Propuneri de ordin general 
 
1. Grupul de Lucru Articolul 29 consideră că DPIA nu este necesară atunci când operațiunile de 

prelucrare au fost verificate de autoritatea de supraveghere înainte de mai 2018 [data când a intrat 
în vigoare RGPD] în condiții specifice care nu au suferit modificări. 
 
Menționăm că Decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în continuare 
„CNPDCP” sau „Centru”) nu conține clarificări similare cu referire cel puțin la operațiunile supuse 
anterior verificării prealabile pentru a asigura conformarea la practicile aplicate în Uniunea 
Europeană.   
 
Prin urmare, în ceea ce privește operațiunile de prelucrare verificate anterior, considerăm că acestea 
ar trebui să includă toate operațiunile de prelucrare autorizate de Centru anterior și care sunt realizate 
într-un mod ce nu a suferit modificări de la verificarea prealabilă.  
 
De asemenea, grupul de lucru Articolul 29 consideră că DPIA nu este necesară în următoarele situații: 
- atunci când prelucrarea nu este „susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și 

libertățile persoanelor fizice” (art. 35 (1));  

- atunci când natura, obiectivul, contextul și scopurile prelucrării sunt foarte similare prelucrării 

pentru care a fost realizată DPIA. În astfel de situații, pot fi utilizate rezultatele DPIA pentru 

prelucrări similare (art. 35 (1)); 



 
2 

- atunci când prelucrarea este inclusă pe lista opțională (stabilită de autoritatea de supraveghere) 

a operațiunilor de prelucrare pentru care nu este necesară DPIA (art. 35 (5))1.” 

 

Pentru a reduce povara administrativă (şi financiară) a asupra operatorilor de date şi asigura utilizarea 

eficientă a resurselor acestora, se propune stabilirea unor excepții similare. 

 

2. Grupul de lucru Articolul 29 consideră că DPIA nu este necesară atunci când operațiunea de 
prelucrare, potrivit literelor c) și e) de la art. 6 (1), are un temei juridic în dreptul Uniunii sau al unui 
stat membru, iar dreptul respectiv reglementează operațiunea de prelucrare și deja s-a efectuat o 
DPIA ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic 
(art. 35 (10)), cu excepția cazului în care statul membru a declarat că este necesară efectuarea unei 
astfel de DPIA înaintea desfășurării activităților de prelucrare2. 
 
Considerăm oportun oferirea în acest context a unor explicații/interpretări cu privire la necesitatea 
realizării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal în cazurile în care anumite serii de 
operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt prevăzute ca fiind obligatorii de către 
autoritățile de supraveghere (e.g. CNPF, BNM, SPBCP, ANRCETI, etc.). Menționăm că unele dintre 
procesele realizate de către companiile din domeniile supravegheate sunt prevăzute expres de 
regulamentele autorităților de supraveghere, care au fost aprobate înaintea intrării în vigoare a Legii 
nr. 175/2021.  
 
Solicităm respectuos oferirea unor explicații asupra următoarelor: 
a) efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal urmează a fi 

realizată de către autoritatea de supraveghere care a impus o anumită conduită care vizează 
prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul actului normativ sau de către operatorul 
de date (entitatea care execută actul normativ)? 

b) în cazul în care responsabil de efectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor este 
operatorul de date care execută un anumit act normativ și ultimul stabilește anumite 
neconformități și riscuri de încălcarea pentru drepturile subiecților de date cu caracter personal, 
respectivul operator va fi obligat să continue această prelucrare de date sub riscul de a încălca 
cerințele Legii nr. 133/2011 sau urmează să se opună acestor prelucrări sub riscul încălcării actelor 
de reglementare impuse de către Autoritățile de reglementare.  

 
De asemenea, considerăm oportun oferirea unor precizări asupra următoarelor: 
a) existența sau lipsa obligației operatorilor de efectuare a evaluării impactului asupra protecției 

datelor în cazul în care o astfel de evaluare a fost realizată la nivelul grupului de operatori în 

cadrul Uniunii Europene; 

b) existența sau lipsa obligației de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor de către 
companiile din Republica Moldova care au calitatea de persoană împuternicită de către operator 

 
1 Corespondentul acestei norme în Legea nr. 133/2011 - art. 23 alin. (6) – la fel stabileşte că: “Centrul poate, de asemenea, să 

stabilească și să pună la dispoziția publicului o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare pentru care nu este necesară o evaluare 
a impactului asupra protecției datelor”. 
2 Corespondentul acestei norme în Legea nr. 133/2011 - art. 23 alin. (6) – la fel stabileşte că: “În cazul în care prelucrarea în temeiul 
art. 5 alin. (5) lit. b) sau d) din Legea nr. 133/2011 are un temei juridic prevăzut de actele normative în vigoare, iar actul normativ 
respectiv reglementează operațiunea de prelucrare specifică sau setul de operațiuni specifice în cauză și deja s-a efectuat o 
evaluare a impactului asupra protecției datelor ca parte a unei evaluări a impactului general în contextul adoptării respectivului 
temei juridic, prevederile alin. (1)–(3) din art. 23 din Legea nr. 133/2011 nu se aplică, dacă actele normative nu prevăd altfel.”  
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sau de către operatorii de date cu caracter personal în cazul în care au contractat serviciile 
companiei din Republica Moldova. 

 
3. Considerăm că exemplul oferit la criteriul a) este transpus eronat din Ghidul privind Evaluarea 

impactului asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o prelucrare este „susceptibilă să 
genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, elaborat de Grupul de lucru „Articolul 
29” pentru protecția datelor.  
 
De fapt, criteriul respectiv se referă nu la o companie de biotehnologie care prelucrează date în 
calitate de operator de date, ci la o instituție financiară care își monitorizează clienții printr-o bază 
de date de tip credit sau printr-o bază de date destinată spălării banilor sau combaterea finanțării 
terorismului sau printr-o bază de date împotriva fraudei sau a unei companii de biotehnologie care 
oferă teste genetice direct consumatorilor pentru a evalua și prezice riscurile pentru boală/sănătate 
sau pentru a crea un profil de comportament sau de marketing bazat pe utilizarea sau navigarea pe 
site-ul său web.  
 

4. Menționăm că criteriul 5 din proiectul deciziei trebuie să includă, în opinia noastră, factorii pe baza 
cărora se determină dacă prelucrarea are loc la scară largă, așa cum prevede Ghidul menționat mai 
sus. 
 
Spre exemplu, se recomandă luarea în considerare, în special, a următorilor factori pentru a se 
determina dacă o prelucrare este efectuată pe scară largă: 
a. numărul persoanelor vizate, ori un număr exact ori un procent din populația relevantă; 
b. volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare; 
c. durata sau permanența activității de prelucrare a datelor; 
d. suprafața geografică a activității de prelucrare. 
 

5. Considerăm că exemplele de operațiuni din proiectul deciziei pentru care se impune evaluarea 
impactului asupra datelor reprezintă, de fapt, criterii în baza cărora se determină dacă o operațiune 
trebuie să facă obiectul unei asemenea cerințe, conform anexei 1 la Decizia Autorității de 
supraveghere europene pentru protecția datelor din 16 iulie 2019 privind listele DPIA emise în baza 
articolului 39 alineatelor (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2018/1725 (a se vedea exemplele din 
subsol3). 

 
3 Exemplele de la pct. 1 lit. a), b) şi c) sunt menţionate la pct. 1 din anexa respectivă şi criteriul 1 din Ghidul menţionat 
mai sus. 
- Exemplul de la pct. 2 lit. a) este menţionat la pct. 4 din anexa respectivă. 
- Exemplul de la pct. 2 lit. b) este exclus expres din listă conform pct. 8 din anexa respectivă. Conform criteriului 8 din 
Ghid, acest fapt poate fi utilizat drept criteriu numai dacă identificarea pe baza amprentei digitale este însoţită de 
recunoaştere facială. 
- Exemplele de la pct. 2 lit. c), d), e), f) sunt menţionate la criteriul 4 din Ghidul menţionat mai sus. 
- Exemplele de la pct. 3 lit. b) şi c) sunt menţionate la pct. 8 din anexa respectivă. 
- Exemplele de la pct. 4 lit. a) şi c) sunt menţionate la criteriul 7 din Ghidul menţionat mai sus. Conform pct. 1 subpct. 
1 lit. e) din Decizia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România nr. 
174 din 18.10.2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra 
protecţiei datelor cu caracter personal, prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vulnerabile, în special ale minorilor şi ale angajaţilor, cere evaluarea impactului numai dacă se face prin mijloace 
automate de monitorizare şi/sau înregistrare sistematică a comportamentului, inclusiv în vederea desfăşurării 
activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate. 
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Pentru ca o operațiune să facă în mod obligatoriu obiectul unei asemenea cerințe este nevoie să fie 
întrunite cel puțin 2 criterii. 
 
Drept exemple de operațiuni pentru care se cere evaluarea impactului ar putea servi cele menționate 
la pag. 12 din Ghid, precum şi în anexa 2 la Decizia Autorității de supraveghere europene pentru 
protecția datelor din 16 iulie 2019 privind listele DPIA emise în baza articolului 39 alineatelor (4) și (5) 
din Regulamentul (UE) 2018/1725. 

 
Propuneri de ordin redacțional 
 
6. Pe tot textul ordinului sugerăm ajustarea cuvintelor marcate cu bold „privind aprobarea Listei tipurilor 

de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a 

evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal” în conformitate cu textul expres 

prevăzut de art. 23 alin. (8) din Legea nr. 133/2011 „Centrul întocmește și publică o listă a tipurilor de 

operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra 

protecției datelor, în conformitate cu alin. (1)”. 

7. La pct. 4) sugerăm reformularea alineatului, pe motiv că ordinul se va publica în Monitorul Oficial și 

pe pagina web a CNPDCP (nu doar lista) iar lista tipurilor de operațiuni este parte componentă a 

ordinului. 

8. La litera e) pct. 2) din anexa Ordinului, înțelesul cuvintelor „serviciile digitale de asigurare a încrederii” 
urmează a fi ajustat, or înțelegem că se au în vedere serviciile electronice de încredere corespunzător 
Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă. 

 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

 
Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

 
- Exemplul de la pct. 5 lit. a) este menţionat la pct. 4 din anexa respectivă. 
- Exemplul de la pct. 5 lit. b) este menţionat la criteriul b) din proiect şi criteriul 4 din anexa respectivă. 
- Exemplul de la pct. 5 lit. c) este menţionat la pct. 8 din anexa respectivă. 
- Exemplul de la pct. 6 lit. a) este menţionat la pct. 8 din anexa respectivă şi criteriul 8 din Ghid. 
 

https://msign.gov.md/
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