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INTRODUCERE 
Anul 2018 marchează un moment crucial pentru domeniul protecției datelor cu caracter personal 

şi al dreptului la viaţa privată, caracterizându-se printr-o perioadă de schimbări radicale 

legislative și de importanță politică, la nivel european, mondial, dar şi naţional. La nivelul 

Uniunii Europene (UE), odată cu deschiderea unui nou unui nou capitol, acest domeniu 

reprezintă o politică de top, devenind una din cele de mai riguroase. 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general UE privind protecţia 

datelor) şi a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Deciziei-cadru 2008/977/JAI (Directiva UE 2016-680 din 27 aprilie 2016), inclusiv Convenţia 

Consiliului Europei 108 modernizată pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal (Convenţia CoE 108 modernizată), modificările 

căreia sunt compatibile cu instrumentele juridice cu cele ale UE, vin să sprijine operatorii de date 

în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale inclusiv în cadrul serviciilor societății 

informaționale.  

Schimbările tehnologice continue ce impun un ritm accelerat de colectare şi prelucrare a datelor 

cu caracter personal au un impact puternic asupra vieții private a utilizatorilor şi/sau 

consumatorilor, în calitatea lor de subiecţi de date cu caracter personal. 

Dispozitivele mobile inteligente, globalizarea e-serviciilor şi comerţului dar şi migraţia, printre 

alți factori, au condus la un nou scenariu în prelucrarea datelor cu caracter personal, în care nu 

numai creșterea capacităților de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, dar costurile 

asociate acestora au devenit mult mai accesibile şi ieftine. 

În prezent, există posibilitatea să se cunoască practic toate obiceiurile și comportamentele unei 

persoane din informațiile colectate la minut prin locația geografică oferită de telefonul mobil, 

fotografiile pe care se stochează în cloud sau camerele de supraveghere video care înregistrează 

atât imaginea cât şi vocea. În acest sens, evoluțiile tehnologice, cum ar fi așa-numitul Internet of 

things sau Big Data, contribuie și vor contribui decisiv la intensificarea şi accesibilizarea acestor 

tendințe. 
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Circulația internațională a datelor, în special cele cu caracter personal, au impus regula colectării 

şi prelucrării datelor cu caracter personal inclusiv a celor asociate cu activitățile zilnice,cum ar fi 

marketingul sau publicitatea, atât prin canale tradiționale (poștă, telefon) cât şi în mediul online. 

Gestionarea informațiilor angajaților, clienților și terților de către entitățile publice sau private, 

utilizarea datelor biometrice prin entități publice sau private, supravegherea video, furnizarea de 

servicii şi bunuri cu ajutorul internetului (e-mail, rețele sociale, motoare de căutare etc) sau 

utilizarea informațiilor personale din domeniul sănătății (registre medicale manuale sau 

electronice, investigaţii sau testele de farmacovigilență etc.) poartă cu sine riscul major de 

monitorizare a vieţii private a subiecţilor de date şi concentrare în masă a datelor cu caracter 

personal atât în mâinile guvernelor cât şi a companiilor. 

Aceste evoluții tehnologice și sociale au efecte spectaculoase de pozitive pentru indivizi, însă de 

asemenea, implică consecinţe sporite din perspectiva protecției datelor cu caracter personal și a 

vieții private. 

Mai mult, menţinerea echilibrului economic global în era digitală, într-o măsură semnificativă se 

bazează pe colectarea și generarea de bani din datele personale ale utilizatorilor şi/sau 

consumatorilor. Acest fapt reprezintă baza modelelor de afaceri şi comerţ ale companiilor care 

operează pe internet, indiferent de serviciul sau serviciile pe care acestea le presetează, 

determinând astfel funcţionarea pieţei şi a cererii de piaţă. 

Autoritățile publice de asemenea, participă la acest act al procesării cantităților mari de 

informații cu caracter personal, fapt ce ridică mari îngrijorări cu privire la limitele colectării şi 

scopul utilizării datelor cu caracter personal. 

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiecţilor de date se referă şi la 

monitorizarea preferinţelor consumatorilor şi/sau utilizatorilor, pe care companiile le fac, cifră 

echivalentă cu exercitarea controlului de către guverne în scopurile de menţinere a securităţii, 

ordinii publice şi combaterii terorismului. 

În consecință, contextul actual impune ca cei care procesează datele cu caracter personal, fie 

acestea organele de ordine, de aplicare a legii, autorităţile publice, entităţile private etc să 

implementeze politicile noi și să se conformeze la instrumente legale pro-active ale UE şi CoE, p 

în domneniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private, cu aplicabilitate extra- 

jurisdicţională, în dependenţă de speţă, inclusiv şi în mediul online.  
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SCOP 
Numărul infinit de prelucrări ale datelor cu caracter personal ale cetățenilor, rezidenţilor stabiliţi 

teritoriul Republicii Moldova, și natura categoriilor acestor date colectate, au condus la 

necesitatea elaborării unei strategii axate pe prevenirea colectării excesive a datelor cu caracter 

personal, cu stabilirea condițiilor proporţionale scopurilor legitime necesare în asigurarea 

desfăşurării activităţilor instituţiilor, cu transpunerea standardelor juridice UE şi CoE adoptate şi 

fără încălcarea cadrului normativ în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii 

private şi îngrădirea altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. 

„Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private” (Privacy Research Association) este o asociaţie 

obştească relativ nouă şi unică în Republica Moldova, înregistrată oficial în ziua intrării în 

vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor, la 25 mai 2018, devenind din ce 

în ce mai necesară şi influentă la nivel naţional şi activă regional.  

Prin crearea sa, „Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private”, şi-a propus o strategie pentru 

următorii 4 ani pentru a-și transforma viziunea în realitate, a diagnostica rapid şi soluţiona 

problemele din toate sectoriale de activitate, ce implică factorul uman, în calitate de subiect şi 

purtător de date cu caracter personal. 

Totodată, Asociaţia şi-a luat angajamentul să contribue la promovarea şi transpunerea la nivel 

naţional, cât şi în cadrul ţărilor Parteneriatului Estic a standardelor europene, unice în domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private: Regulamentul general UE privind 

protecţia datelor, Directiva UE 2016/68, Convenţia CoE 108 modernizată, asumate de Republica 

Moldova prin ratificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, în calitate de membru a 

Consiliului Europei şi a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi 

Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele Membre ale 

acestora, pe de altă parte, insistând mereu că respectarea şi implementarea nu este un scop în 

sine, ci o cale de a spori nivelul de securitate a datelor cu caracter personal şi de a reduce 

sitematic pagubele şi daunele provocate în urma încălcării drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului. 

Prin această strategie, se vor propune iniţiative de politici publice şi legislative şi activităţi 

determinate în domeniului protecţiei datelor cu carater personal şi al vieţii private, care să 

contribuie la sensibilizarea, educarea, instruirea și susținerea persoanelor juridice, prin facilitarea 

încheierii parteneriatelor de colaborare societate-stat.  
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ECHIPA 
Activând în domeniu, dezvoltând și menținând contacte cu o comunitate diversă a autorităţilor de 

supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, operatori de date publice şi private şi 

parteneri din statele membre UE şi Europa de Sud-Est, am devenit o echipă dinamică de 

profesionişti calificați, specialiști IT care își propun să servească drept un centru de excelență 

imparțial, non-partizan pentru promovarea şi implementarea standardelor europene în domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal și al dreptului la viața privată în vederea ajustării şi 

consolidării cadrului juridic în domeniu la nivel naţional. 

Aşadar, scopurile și ambițiile echipei se bazează pe punctele noastre forte: succese și lecțiile 

învățate din experienţa profesională anterioară în domeniul protecţiei datelor cu caracter 

personal. 

MISIUNE 
Asociaţia urmărește să devină un gardian credibil al respectării dreptului la viaţa privată şi a 

garantării dreptului la viaţa privată şi protecţiei datelor cu caracter personal, să asigure 

proporţionalitatea aplicării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului concurente cu 

dreptul la viaţa privată şi să contribue la armonizarea şi implementarea politicilor statului în 

domeniu, în conformitate cu standardele juridice europene.  

Astfel, suntem responsabili de: 

1. monitorizarea respectării dreptului la viaţa privată şi a prelucrării datelor cu caracter 

personal în diferite sectoare de activitate publică sau privată; 

 

2. sensibilizarea opiniei publice cu referire la protecţia şi promovarea dreptului la viaţa 

privată, a datelor cu caracter personal; 

 

3. asigurarea echilibrului just pentru exercitarea altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale 

omului, concurente cu dreptul la viaţa privată. 
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VIZIUNEA, OBIECTIVELE ȘI ACȚIUNEA 2018-2022 
Odată cu alegerea individului de a trece la serviciile electronice şi tehnologiile digitale, a căror 

cereri pe piaţa de consum iau amploare, protecția datelor cu caracter personal semnalează o nouă 

responsabilitate în era digitală prin apelul la siguranţă oferită utilizatorilor şi consumatorilor şi, 

pe de altă parte apelul la transparenţă către companii, întreprinderi şi autorităţi publice. Această 

strategie este angajamentul nostru civic de a realiza misiunea propusă în următorii 3 ani.  

Viziunea Asociaţiei este de a contribui la armonizarea dialogului naţional şi european pentru 

asigurarea proporționalității dintre dreptul la viața intimă, familială și privată și dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal în raport cu alte drepturi concurente inclusiv în spaţiul 

on-line. 

O parte importantă a rolului nostru este de a prelua standardele europene în domeniului protecției 

datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată și a coopera cu autorităţile publice în 

vederea reglementării cadrului normativ naţional pentru a asigura şi conferi o protecție uniformă 

şi consistentă a datelor cu caracter personal subiecţilor de date. 

În cooperarea cu şi prin supravegherea instituțiilor naţionale, vom acționa prin educație, 

convingere și exemple de bune practici. 

 

VALORILE ECHIPEI 
Imparțialitate – activitatea în cadrul legislativ și de politici aplicabilă domeniului este una 

independentă și obiectivă prin identificarea unui echilibru adecvat între interesele de activitate 

ale instituţiilor în cauză; 

Integritate - menținerea celor mai înalte standarde de comportament și corectitudine; 

Transparență – explicăm ceea ce facem și de ce, într-un limbaj clar, accesibil tuturor părţilor; 

Pragmatism - înțelegem nevoilor părților interesate și căutăm soluții aplicabile în practică. 

Pentru a atinge acest scop, o serie de obiective strategice majore, vor face obiectul unei 

monitorizări și control care să permită realizarea scopului sus-menţionat: 
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Obiectivul 1 : Prevenirea şi sporirea nivelului de protecție a datelor cu 

caracter personal şi a respectării vieţii private a subiecţilor de date off-line şi 

on-line; 
1.1. Elaborarea politicilor de educare și informare a subiecţilor de date cu caracter personal, în 

calitate de utilizator sau consumator, la nivel local şi naţional; 

1.2. Audierea şi consilierea persoanele fizice (subiecții de date cu caracter personal) şi a 

organizaţiilor obşteşti înregistrate în Republica Moldova şi reprezentarea intereselor acestora în 

raport cu organele de control şi alte instituţii publice; 

1.3. Educarea, informarea cu privire la respectarea vieţii private şi a protecţiei datelor cu caracter 

personal al copiilor în mediul online; 

1.4. Stabilirea canalelor de colaborare cu instituţiile de învăţământ, universități şi grupuri 

academice de cercetări tehnologice privind promovarea, sprijinirea şi adoptarea standardelor 

europene a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal şi respectului la viaţa privată în 

sfera digitală; 

1.5.Elaborarea de studii, linii directorii şi desfăşurarea altor acțiuni de prevenire a încălcării 

dreptului la viaţa privată şi a protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv a altor drepturi 

concurente şi libertăţi fundamentale ale omului precum libertatea de exprimare, opinie şi 

informare, accesul la documentele publice, libertatea artelor, ştiinţei şi culturii, protecţia 

demnităţii şi reputaţiei, dreptul la proprietate privată, dreptul concurenţei şi proprietăţii 

intelectuale etc. 
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Obiectivul 2. Consolidarea transparenţei, responsabilităților instituţiilor 

publice în vederea respectării dreptului la viaţa privată şi protecţia datelor cu 

caracter personal al subiecţilor de date în calitatea acestora de consumatori 

şi/sau utilizatori 
 

2.1. stabilirea şi promovarea parteneriatelor de colaborare şi dialog în domeniul sănătăţii, 

educaţiei, media şi TIC, electoral, poliţienesc şi de securitate, inclusiv financiar-bancar etc. cu 

autorităţile publice, entităţile autonome şi cele din stânga Nistrului; 

2.2. auditul şi administrarea bazelor de date/sistemelor de evidenţă supravegheate de autorităţile 

publice şi dezvoltarea unei culturi de etică a prelucrării datelor cu caracter personal, asigurării 

securităţii acestora şi respectării dreptului la viaţa privată; 

 

2.3. instruirea operatorilor şi persoanelor împuternicite de aceştea şi a ofiţerilor responsabili 

pentru protecţia datelor din administraţia publică şi autonomă cu referire la cadrul normativ ce 

reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 

2.4. consultarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi politicile naţionale sectoriale cu 

integrarea domeniului protecţiei datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată prin 

aplicarea uniformă a standardelor normative europene în domeniul respectării dreptului la viaţa 

privată şi protecției datelor cu caracter personal cu asigurarea proporţionalităţii cu alte drepturi 

concurente şi libertăţi fundamentale ale omului; 

2.5. Elaborarea de studii, linii directorii şi desfăşurarea altor acțiuni de prevenire a breşelor de 

securitate a protecției datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţa privată pentru operatorii 

de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecţia 

datelor şi a cadrului normativ naţional. 
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Obiectivul 3. Fortificarea capacităţilor Asociaţiei şi reprezentarea activă la 

nivel naţional şi regional 
 

3.1. Aderare la şi cooperare în cadrul parteneriatelor regionale pentru identificarea soluţiilor 

comune la provocările regionale şi transfrontaliere în domeniul protecţiei datelor cu caracter 

personal şi a dreptului la viaţa privată, cu facilitarea fluxurilor internaționale de date şi 

funcţionării transparente a serviciilor electronice universale; 

3.2. promovarea implementărilor instrumentelor juridice europene, unice în domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal şi a vieţii private şi contribuirea la preluarea şi uniformizarea 

acestora la nivel naţional pentru a face față riscurilor transfrontaliere şi prevenirii încălcării 

legislaţiei naţionale de protecție a datelor; 

3.3. Participarea activă a Asociaţiei în activităţile de consolidare a capacităţilor instituţionale, 

pentru contribuirea efectivă la pregătirea și elaborare politicilor, deciziilor şi ale altor documente 

analitice publice cu impact naţional. 

 

  



 

MOTTO: WE ARE DATA PRIVACY AWARE 

 

11 

 

 

www.privacy.md            info@privacy.md           +373 69 24 22 66           Chișinău, MD-2012 

 

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE COMUNICARE 
 

Ne propunem să livrăm rezultatele prevăzute în strategie prin gestionarea atentă a resurselor 

noastre, comunicare clară, monitorizarea și evaluarea periodică a performanțelor. 

Strategia a fost elaborată luând în considerare grupurile ţintă cărora li se adresează, care este 

direcționată către: 

1. Subiecţii de date cu caracter personal: persoane fizice, cetăţeni şi rezidenţi ai 

Republicii Moldova 

 

Pilonul fundamental al protecției datelor cu caracter personal şi respectării dreptului la viaţa 

privată sunt cetățenii şi rezidenţii, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, ai 

căror drept fundamental va fi asigurat de către Asociaţie. Pentru a contribui la garantarea acestui 

drept, este necesar să se efectueze activități de diseminare pro-activă, ca aceştea să-şi cunoască 

drepturile şi libertăţile fundamentale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal şi 

dreptul la viaţa privată, ce pot face pentru a solicita exercitarea şi respectarea acestora, și unde să 

se adreseze. 

O atenţie atenție deosebită li se va acorda subiecţilor de date sub categoria de vârstă de 16 ani, 

inclusiv copiilor, în special la sensibilizarea opininiei publice cu privire la impactul şi riscurile în 

mediul online.  

 

2. Autorităţilepublice 

 

Instituțiile publice, în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor acestora, colectează şi prelucrează 

un număr masiv de date cu caracter personal. Având în vedere domeniile şi sfera de activitate 

diversă de prestare a serviciilor publice, fiecare instituţie are un rol important în promovarea și 

respectarea protecției datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţa privată. Prin diferite 

inițiative, scopul nostru este de a demara proiecte care să conducă la colaborări strânse între 

diferite autorităţile publice naţionale şi locale, autonome, entităţile din stânga Nistrului cu 

Asociaţia în scopul exercitării și promovării dreptului la protecția datelor cu caracter personal, 
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respectării vieţii private şi aplicarea principiului proporţionalităţii de înfăptuire a altor drepturi şi 

libertăţi fundamentale ale omului concurente cu dreptul la viaţa privată.  

Prin urmare, vom merge să dezvoltăm inițiative sectoriale în administraţia publică, cum ar fi 

domeniul sănătăţii, social şi de asigurări, educaţional, TIC, electoral, securitatea publică, 

poliţienesc, financiar-bancar, media, şi administrarea bazelor de date/sistemelor de evidenţă etc. 

Totodată, consultarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi politicile naţionale sectoriale cu 

integrarea domeniului protecţiei datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată prin 

promovarea uniformă a standardelor normative europene şi asigurarea proporţionalităţii cu alte 

drepturi concurente şi libertăţi fundamentale ale omului, reprezintă una din priorităţile noastre în 

raport cu autorităţile publice. 

 

3. Operatorii de date cu caracter personal, persoanele împuternicite de aceştea şi 

ofiţerii responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul instituţiilor 

publice şi organizaţiile societăţii civile 

 

O bună parte din activitatea Asociaţiei va fi concentra pe colaborarea persoanele împuternicite de 

aceştea şi ofiţerii responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din autorităţile publice 

naţionale şi locale, entităţile publice autonome, entităţile din stânga Nistrului, precum şi 

asociaţiile obşteşti stabilite pe teritoriul Republicii Moldova, care devin automat principalii 

operatori de date şi cad sub incidenţa prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter 

personal. Ofiţerii responsabili pentru domeniul proteţiei datelor cu caracter personal delegaţi de 

entitate, devin intermediari dintre Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor şi 

au rolul de a asista instituţia la adoptarea şi implementarea corespunzătoare a politicilor de 

securitate în cadrul entității pe care-o reprezintă, desfăşurând astfel activităţi pro-active de 

prevenire a încălcării regimului de securitate a datelor cu caracter personal stocate în sistemele 

de evidenţă a acesteia şi a vieţii private a subiectului de date. 

Asociaţia dorește să ajute operatorii de date, persoanele împuternicite de aceştea şi ofiţerii 

responsabili pentru protecţia datelor cu caracter personal din sectorul public, să se conformeze cu 

şi să respecte obligațiile impuse de cadrul naţional de reglementare a domeniului, cu promovarea 

noilor reglementări europene de protecție a datelor cu caracter personal, dezvolând o cultură a 

securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, care presupune coerenţă şi transparenţă.  
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TEHNICILE DE COMUNICARE 
 

Obiectivul 1 : Prevenirea şi sporirea nivelului de protecție a datelor cu 

caracter personal şi a respectării vieţii private a subiecţilor de date off-line şi 

on-line 
Principalele direcţii de activitate pe care Asociaţia intenționează să le promoveze sub acest 

obiectiv sunt axate pe dezvoltarea de instrumente și materiale care promovează educarea, 

sensibilizarea opiniei publice şi informarea subiecţilor de date cu caracter personal cu privire la 

drepturile, dar şi obligaţiile în domeniul dreptului la viaţa privată şi a protecţiei datelor cu 

caracter personal, inclusiv obligaţiile pozitive asumate de Republica Moldova, prin ratificarea 

instrumentele juridice europene armonizate continuu şi transpuse treptat în cadrul juridic 

naţional. O atenţie deosebită va fi acordată acţiunilor de prevenire a daunelor cu referire la 

breşele de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal şi a asigurării vieţii private cauzate 

utilizatorilor serviciilor electronice, în special copiilor. În acest scop, se propun a fi elaborate 

programe educaţionale de intervenție comună în domeniul TIC, în vederea sporirii siguranţei pe 

internet cu referire la protecţia datelor cu caracter personal pe categoriile de vârstă a 

utilizatorilor, în cooperare cu autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal, autorităţile de aplicare a legii, instituţiile de învăţământ, universități şi grupuri 

academice de cercetări tehnologice.  

Totodată, Asociaţia va deveni un canal de comunicare directă cu subiecţii de date prin 

organizarea orelor de audienţă şi consiliere persoanele fizice şi a organizaţiilor obşteşti 

înregistrate în Republica Moldova cu reprezentarea intereselor acestora în raport cu organele de 

control şi alte instituţii publice şi juridice. 
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Obiectivul 2. Consolidarea transparenţei, responsabilităților instituţiilor 

publice în vederea respectării dreptului la viaţa privată şi protecţia datelor cu 

caracter personal al subiecţilor de date în calitatea acestora de consumatori 

şi/sau utilizatori 
 

De asemenea, în baza parteneriatelor de cooperare publică-civică încheiate cu instituţiile statale, 

vom desfăşura instruiri intensive în domeniul sănătăţii, educaţiei, media şi TIC, electoral, 

poliţienesc şi de securitate, financiar-bancar şi transfer transfrontalier etc., consultări şi auditul 

sistemelor de evidenţă şi a bazelor de date gestionate de instituţiile administraţiei publice şi 

autonome pentru operatori de date, persoanelor împuternicite de aceştea şi ofiţerii responsabili 

pentru protecţia datelor cu caracter personal, în vederea conformării acestora şi respectării 

reglementărilor naţionale privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

În această activitate este planificată şi participarea la avizarea proiectelor de acte normative şi ale 

politicilor naţionale sectoriale cu integrarea domeniului protecţiei datelor cu caracter personal şi 

al dreptului la viaţa privată prin aplicarea uniformă a standardelor normative europene în 

domeniul respectării dreptului la viaţa privată şi protecției datelor cu caracter personal cu 

asigurarea proporţionalităţii cu alte drepturi concurente şi libertăţi fundamentale ale omului.  
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Obiectivul 3. Fortificarea capacităţilor Asociaţiei şi reprezentare activă la 

nivel naţional şi regional  
Devenind o Asociaţie transparentă şi cooperantă venim să contribuim la îmbunătățirea serviciilor 

de informare și consiliere atât pentru subiecţii de date cât şi pentru operatorii, persoanele 

împuternicite de aceştea şi ofiţerii responsabili pentru protecţia datelor cu caracter personal din 

autorităţile publice. Această activitate, credem noi, va contribui semnificativ la sporirea 

încrederii şi consolidarea relaţiei între subiecţii de date, instituţiile publice și autoritatea naţională 

de supraveghere a protecţiei datelor cu caracter personal. 

Odată cu reprezentarea şi cooperarea pe plan regional cu scopul promovării la nivel naţional a 

instrumentelor juridice europene unice în domeniu şi angajamentul nostru de identificare a 

soluţiilor la provocările transfrontaliere, Asociaţia, prin cooperaea cu operatorii naţionali de date, 

va fi capabilă să elaboreze studii, propuneri de politici publice, linii directorii şi alte acțiuni de 

prevenire a breşelor de securitate în momentul prelucrării datelor cu caracter personal şi 

asigurării dreptului la viaţa, inclusiv a face față riscurilor transfrontaliere şi prevenirii încălcării 

legislaţiei naţionale de protecție a datelor, în strictă concordanţă cu Regulamentul general UE 

privind protecţia datelor, în special în domeniile mai puţin explorate la nivel naţional precum: 

 Protecţia datelor cu caracter personal şi a drepului la viaţa privată pentru utilizatorii de 

internet, configurarea politicilor de confidențialitate şi securitate, cu luarea în considerare 

a analizelor efectuate de omologii din UE privind riscurile de securitate şi impactul 

acestora asupra copiilor în mediul on-line şi inclusiv în urma utilizării dispozitivelor 

mobile; 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal pe paginile web, în scopuri publicitare, 

marketing, profilare, utilizarea cloud-ului, utilizarea cookie-urilor etc. 

 Elaborarea în comun cu organele de aplicare a legii a propunerilor de politici de prevenire 

în mediul internet a infracțiunilor comise împotriva copiilor, traficului de fiinţe umane, 

expunerii abuzive a victimelor tuturor formelor de violență, deningrării, crimelor şi 

discursului instigator la ură pe motive de gen, rasă, etnie, religie, opinii politice etc., 

precum și cele postate de către media şi terţi pe reţelele de socializare; 

 Elaborarea şi promovarea împreună cu instituţiile publice a inițiativele cu privire la 

utilizarea şi re-utilizarea responsabilă a datelor cu caracter personal, inclusiv în urma 
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dispozitivelor de supraveghere video, informarea și anonimizarea acestora în sectorul 

public; 

 Promovarea securității juridice naţionale prin emiterea în colaborare cu instituţiile de 

drept şi apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proiectelor de 

reglementare, ca un instrument preventiv care permite adaptarea proiectelor de 

reglementare la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal, 

evitându-se astfel conflicte juridice şi de exercitare a drepturilor fundamentale în 

momentul aplicării; 

 Încorporarea subiectului protecției datelor cu caracter personal în formarea de studii 

universitare și, în special, cele de natură juridică, tehnică și științifică. Astfel, se vor 

stabili contacte şi colaborări cu universităţi, grupuri de cercetare tehnologică, care să 

permită încurajarea studierii şi cercetării acestui sector, prin sprijinirea absolvenţilor şi 

tinerilor profesionişti cu oferirea burselor, stagii de cercetare inclusiv la instituţiile 

partenere de peste hotare, în astfel de discipline cum ar fi dreptul, matematică, fizică, 

inginerie informatică și ingineria telecomunicației, care va duce, în viitor, la existența 

profesioniștilor din domeniul TIC care recunosc nevoia de evoluții tehnologice în viața 

lor cu respectarea securităţii protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private a 

utilizatorilor/consumatorilor. 

 

În cele din urmă, efectele migraţiei, globalizării, dezvoltarea tehnologiei informației şi utilizarea 

mesageriei şi comunicaţiilor electronice în scopuri personale şi profesionale impun reprezentarea 

şi participarea Asociaţiei pe plan regional pentru urmărirea continuă a efectelor şi progreselor de 

transpunere a Regulamentului general UE a protecţiei datelor şi efectelor de cooperare regională 

pentru identificarea soluții comune la provocările transfrontaliere. Asociaţia trebuie să fie 

prezentă în aceste procese regionale ca să poate contribui efectiv la pregătirea și adoptarea 

deciziilor care pot avea repercusiuni ulterioare interne. 
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CANALELE DE COMUNICARE  
 

Odată cu elaborarea acestei strategii, intenționăm să promovăm diferite acțiuni și iniţiative 

menite să amelioreze atenția acordată subiecţilor de date în exercitarea drepturilor lor. 

 

Pagina electronică şi reţelele de socializare 
Informarea despre diversele acțiuni și inițiative care vizează promovarea comunicării și prezenței 

Asociaţiei în diferite medii. În cadrul acestei activități de sensibilizare cu privire la dreptul 

fundamental la viaţa privată şi protecția datelor cu caracter personal, o relevanță deosebită este 

difuzarea inițiativelor lansate și tratarea diferitelor subiecte în domeniu pe pagina oficială a 

Asociaţiei.  

Aici se vor analiza într-un mod simplu evoluția inițiativelor în dezvoltare, se vor promova 

proiectele, anunţurile şi concursurile care au fost lansate sau opinii care reflectă poziția 

Asociaţiei. Mai mult, Asociaţia va fi prezentă şi pe reţelele de socializare: Linkedin şi facebook, 

care va permite transmiterea viziunii și poziției societăţii civile cu referire la o chestiune publicî 

în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal direct Asociaţiei. 

Aplicaţia “Întrebări frecvente (FAQ)” 
Pe lângă elaborarea şi publicarea materialelor informative, pentru operatorii de date pe pagina 

electronică, funcțiile de informare și consiliere ale Asociaţiei se vor fi extinde, prin generarea  

aplicaţiei electronice pe pagina electronică a Asociaţiei « Întrebări frecvente (FAQ) » pe subiecte 

ce intersectează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

Relația cu mass-media 
Diseminarea de către mass-media a dreptului la protecția datelor este un element esențial atât 

pentru promovarea conștientizării, cât și a cunoașterii de către subiecţii de date a exercitării 

drepturilor acestora, astfel încât operatorii de date, persoanele împuternicite de aceştea şi ofiţerii 

responsabili cu protecţia datelor să-și îndeplinească obligațiunile legale. 

Asociaţia dorește să intensifice atenția mijloacelor de informare în masă, care, fiind a patra 

putere în stat, contribue în mod esențial, la diseminarea activităţilor şi opiniei acesteia. Pentru a 

întreprinde acest lucru, pe lângă menținerea comunicării personalizate cu subiecţii şi operatorii 

de date, se va încuraja întâlniri regulate cu media, organizate în jurul diferitor chestiuni sau 
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subiecte de interes public în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi al dreptului la 

viaţa privată. 

Publicarea raportului anual de activitate a Asociaţiei  
Asociaţia, în conformitate cu legislaţia naţională, va elabora și publica anual raportul său de 

activitate, care va cuprinde activităților desfășurate, analiza şi elaborarea propunerilor de politici 

publice ale principalelor provocări şi chestiuni din domeniul protecției datelor cu caracter 

personal, ținând cont de obiectivele și inițiativele implementate în conformitate cu acest plan 

strategic. 

Ziua europeană a protecției datelor, ziua uşilor deschise 
Organizarea anuală a Zilei europene a protecţiei datelor instituită la 28 ianuarie, care va 

reprezenta şi ziua uşilor deschise dedicată subiecţilor de date, universităţilor şi operatorilor de 

date, va servi drept punct de întâlnire între Asociaţie, operatori, subiecţi de date şi alte instituţii, 

inclusiv media, pentru a promova domeniul, a informa participanţii cu referire la progresele 

înregistrate şi a răspunde preocupărilor socieţăţii. 
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