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PREAMBUL 

 

În activitatea Asociației pentru Protecția Vieții Private (în continuare 

Asociația), elaborăm politici, formulăm recomandări, luăm decizii, aplicăm și 

implementăm proiecte de granturi. Munca noastră ne cere să demonstrăm că ne 

îndeplinim sarcinile în mod imparțial, obiectiv și în interesul colectiv al publicului 

pe care îl servim. 

Asociația instituie proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese 

pentru a demonstra imparțialitatea angajaților și membrilor organizației, în 

momentul interacționării acestora în contextul realizării sarcinilor și obiectivelor 

Asociației cu reprezentanții din sfera publică și privată, cu donatorii străini, cu 

membrii săi precum și cu orice persoană cu care interacționează în virtutea 

sarcinilor stabilite de statut, inclusiv în cadrul activităților de reprezentare a 

persoanelor vizate în momentul consultării acestora, ce ar putea include colectarea 

informațiilor destinate gestionării potențialelor conflicte de interese. 
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Scopul politicii 

 

În calitate de gardian credibil al respectării dreptului la viața privată și a 

garantării dreptului la viața privată și protecției datelor cu caracter personal, să 

asigure proporționalitatea aplicării drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului concurente cu dreptul la viața privată, conflictele de interese potențiale și 

reale cu care ne confruntăm periodic sunt inerente activității noastre. Menținem și 

aplicăm dispoziții organizatorice și administrative eficiente pentru a lua toate 

măsurile rezonabile cu scopul de a preveni prejudicierea intereselor clienților noștri 

de către aceste conflicte de interese. Această politică detaliază potențialele conflicte 

de interese care pot apărea în activitatea noastră, precum și procedurile și măsurile 

implementate pentru identificarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de 

interese.  

Cine este responsabil pentru identificarea, prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese? 

Membrii organului de conducere și de control al Asociației își asumă 

responsabilitatea pentru a ne asigura că sistemele, controalele și procedurile 

noastre sunt adecvate pentru identificarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de 

interese. Echipa Asociației va ajuta la identificarea și monitorizarea conflictelor de 

interese reale și potențiale. Avem proceduri specifice care abordează identificarea, 

prevenirea și gestionarea conflictelor de interese reale și potențiale care pot apărea 

în cursul activității noastre. 
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Când se aplică această Politică ?  

 

Această Politică se aplică la nivelul tuturor activităților Asociației desfășurate 

de noi și se aplică tuturor angajaților și reprezentanților noștri. Prin urmare, această 

Politică se aplică activității de monitorizare, implementare și respectării dreptului la 

viața privată și a prelucrării datelor cu caracter personal în diferite sectoare de 

activitate publică sau privată și a oricăror altor activități de suport ale acesteia 

precum: cercetare, consultanță, activități de instruire, reprezentare legală, 

expertizare juridică și audit. Această politică stabilește standardele minime pe care 

le vom aplica pentru a respecta regulile și principiile directoare aplicabile. Această 

politică nu aduce atingere niciunei cerințe de reglementare naționale suplimentare 

referitoare la conflictele de interese.  

Între ce persoane pot apărea conflictele de interese?  

 

 Pot apărea conflicte de interese între membrii și angajații Asociației sau o 

persoană în legătură directă sau indirectă cu asociația atunci când:  

 Asociația sau acea persoană este posibil să obțină un câștig financiar 

sau să evite o pierdere financiară pe seama persoana vizatului;  

 Asociația sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatul 

unui serviciu furnizat persoanei vizate sau al unei activități efectuate în 

numele persoanei vizate, care este distinct de interesul persoanei 

vizate pentru acest rezultat;  
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 Asociația sau acea persoană obține un stimulent financiar sau de altă 

natură dacă favorizează interesul unei alte persoane vizate sau unui 

grup de clienți față de interesul unei alte persoane vizate;  

 Asociația sau persoana respectivă desfășoară aceeași activitate ca și 

persoana vizată;  

 Asociația sau acea persoană primește sau va primi de la o terță parte 

un stimulent în legătură cu un serviciu sau activitate furnizată 

persoanei vizate, sub formă de beneficii sau servicii monetare sau 

nemonetare. O parte dintre aceste conflicte pot apărea doar pentru că 

Asociația este implicată într-o gamă largă de activități de consultanță, 

instruire, expertizare și audit cu diverși clienți. Altele pot apărea din 

cauza circumstanțelor specifice ale anumitor activități juridice și de 

apărare a drepturilor omului. 

 

Ce potențiale conflicte de interese pot apărea din activitatea 

noastră ?  

 

Un “conflict de interese,, implică un conflict real, aparent sau potențial între 

angajamentul public a Asociației și interesele particulare ale angajaților și 

membrilor acesteia, care ar putea influența în mod necorespunzător obiectivele 

Asociației precum și echidistanța și performanța angajatului sau a membrului. 
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Conflict de interese, poate fi considerată situația în care angajații exercită 

sarcinile cu bună credință în numele Asociației, confruntându-se cu o chestiune în 

care, direct sau indirect, au un interes personal, cum ar fi afectarea independenței și 

libertății lor, în special, interesele de familie și financiare. 

Politica Asociației pentru Protecția Vieții Private privind prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese stabilește modul în care Asociația identifică, 

previne și gestionează conflictele de interese în cadrul Asociației pentru Protecția 

Vieții Private.  

Considerăm un conflict de interese ca fiind un conflict ce poate să ia naștere 

între interesele clienților noștri (persoanele vizate, persoane juridice de drept 

public și privat) și interesele Asociației, organului de conducere și de control al 

Asociației sau cele ale angajaților Asociației când desfășoară servicii de investiții sau 

servicii auxiliare, cu condiția ca conflictul să afecteze interesele clienților noștri. 

 Ne angajăm în relația pe care o avem cu clienții noștri și acționăm într-o 

manieră onestă, corectă și cu profesionalism, în conformitate cu scopurile și valorile 

Asociației prevăzute în statutul de funcționare ale acesteia și de Strategie. În 

conformitate cu acest principiu, ne asumăm această Declarație referitoare la 

conflictele de interese. 

În activitatea curentă a membrilor organului de conducere, prevalează 

interesele comune ale Asociației, prevăzute de statutul acesteia, față de cele 

personale. Membrii al organului de conducere nu pot participa la luarea deciziei 

asupra unei probleme în care aceștia sunt implicați, de exemplu, în cazul realegerii 

lor în acest organ, acordării de recompense, pronunțării pe probleme în care sunt 

vizate persoanele apropiate etc. 
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Asociația separă, în cadrul mediului de lucru, sarcinile și responsabilitățile 

care pot fi considerate incompatibile sau care pot eventual genera conflicte de 

interese. Asociația evaluează dacă condițiile lor de funcționare pot implica orice alte 

conflicte de interese și îi informează în acest sens pe membrii Asociației.  

 

În cazul în care dispozițiile luate de Asociație pentru a identifica, preveni, 

gestiona și a monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta 

că riscul de a afecta interesele Asociației este evitat, membrii organului de 

conducere și de control informează colectivul în mod clar, înainte de a acționa în 

numele Asociației, în legătura cu natura generală sau sursa acestor conflicte de 

interese și elaborează politici și proceduri adecvate. 

Au fost identificate principalele situații în care ar putea apărea conflict 

de interese: 

 

Persoana vizată: 

a) Atunci când contractează serviciile Asociației; 

b) Atunci când internalizează serviciile;  

c) Atunci când primește facilități de consultanta;  

d) Atunci când primește unul sau mai multe servicii juridice în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal;  

e) Atunci când acționează ca subiect de date într-o cauză, care implică 

autoritățile naționale de apărare a drepturilor omului; 

f) Atunci când primește consultanță;  

g) Atunci când primește sau când face obiectul unei cercetări de investiții. 
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Asociația 

 

a) Atunci când investește în Asociație;  

b) Atunci când prestează sau/și internalizează serviciile;  

c) Atunci când subscrie sau plasează instrumente de audit;  

d) Atunci când oferă consultanta pentru sectorul public și privat, cum ar fi 

monitorizarea, implementarea și respectarea legislației naționale în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal și asigurarea armonizării acesteia la 

standardele europene;  

e) Atunci când oferă consultanta sau alte facilități de audiere a persoanelor 

fizice;  

f) Atunci când acționează ca garant al respectării dreptului la viața privată și 

asigurării dreptului la viața privată și protecției datelor cu caracter personal;  

g) Atunci când execută activități  de reprezentare în numele clienților, acționând 

în nume propriu, ca Asociației;  

h) Atunci când elaborează și distribuie cercetări și analize de investigații;  

i) Atunci când obține un rezultat satisfăcător pentru clienții pe care le 

consiliază;  

j) Atunci când generează activități de audit; sau  

k) Atunci când menține relații satisfăcătoare cu terțele părți, inclusiv cu clienții, 

autoritățile, participanții la proces, la implementarea legislației, auditului etc. 
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Angajații, reprezentanții sau membrii Asociației: 

 

a) Atunci când își exercită funcția;  

b) Atunci când generează acțiuni și activități în desfășurarea mandatului 

Asociației;  

c) Atunci când își ating obiectivele sau planurile stabilite;  

d) Atunci când au în vedere statutul, remunerația și bonusul; 

e) Atunci când realizează investiții personale;  

f) Atunci când este implicat în afacerile/activitățile sale externe;  

g) Atunci când primește sau oferă cadouri, divertisment sau alte beneficii 

monetare sau nemonetare. 

  

Cum prevenim și gestionăm conflictele de interese?  

 

Pentru fiecare conflict pe care l-am identificat, am introdus măsuri pentru a 

preveni apariția conflictelor și în cazul în care apare un conflict, să gestionăm astfel 

de conflicte în vederea prevenirii sau atenuării eventualelor efecte negative asupra 

Dvs., adecvate tipului de conflict. Pentru fiecare tip de conflict de interese pot fi 

adoptate una sau mai multe dintre următoarele măsuri sau alte măsuri, după cum 

este potrivit, în scopul de a preveni sau gestiona astfel de conflicte. În general, 

Asociația dispune de următoarele proceduri pentru a asigura un grad necesar de 

independență:  
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 proceduri eficiente de prevenire sau de control al schimbului de informații 

între persoanele relevante implicate în activități care implică un risc de 

conflict de interese în cazul în care schimbul acestor informații poate dăuna 

intereselor unuia sau mai multor clienți; 

 supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror funcții principale 

implică desfășurarea de activități în numele sau furnizarea de servicii 

clienților al căror interes ar putea intra în conflict sau care ar reprezenta în alt 

mod interese diferite care ar putea intra în conflict, inclusiv cele ale 

Asociației; 

 măsuri de prevenire sau limitare a oricărei persoane de la exercitarea unei 

influențe necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă 

desfășoară activități sau servicii de consultanta; și  

 măsuri de prevenire sau de control al implicării simultane sau secvențiale a 

unei persoane relevante în activități sau servicii de consultanță, în cazul în 

care o astfel de implicare poate afecta gestionarea corectă a conflictelor de 

interese.  
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Asociația a apreciat următoarele criterii de acțiune în cazul apariției 

unui conflict de interese: 

a. Politica de independență  

Am adoptat proceduri de lucru care prevăd ca personalul să acționeze în mod 

independent, în ceea ce privește interesele clienților vizați. 

b. Refuzul de a acționa  

Atunci când acționăm deja pentru o persoană vizată, ar putea fi 

necorespunzător pentru noi să furnizăm servicii pentru o altă persoană dacă nu 

putem gestiona corect conflictul de interese pe o bază amiabilă rezonabilă. De  

asemenea, am putea fi împiedicați să furnizăm serviciul din motive legale sau de 

reglementare – fapt despre care veți fi informat imediat din momentul constatării 

conflictului. 

c. Barierele informaționale (Zidurile Chinezești)  

Respectăm confidențialitatea informațiilor pe care le primim despre sau de la 

clienții noștri. Prin urmare, respectăm cadrul juridic aplicabil cu privire la 

gestionarea informațiilor non publice și a informațiilor restricționate, inclusiv datele 

cu caracter personal consemnate și obținute prin raporturile clienților cu noi, și 

aplicăm o abordare de tipul „Necesitatea de a cunoaște” ceea ce înseamnă ca vă 

divulgăm informațiile personale în interiorul Asociației doar atunci când ele sunt 

necesare pentru obținerea și/sau realizarea unui serviciu de consultanță, 

reprezentare legală sau audit din partea Asociației.  
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În conformitate cu această abordare, controlăm accesul la informațiile non-

publice prin menținerea barierelor informaționale („Zidurilor Chinezești”) pentru a 

preveni accesul neautorizat potențial, iminent sau anticipat și utilizarea 

necorespunzătoare a informațiilor non publice și a informațiilor restricționate, 

inclusiv cele cu accesibilitate limitată.  

d. Procedurile și măsurile referitoare la conflicte  

Procedurile și măsurile privind conflictele de interese sunt menținute în 

cadrul Asociației pentru a preveni și a gestiona conflictele de interese reale sau 

potențiale, astfel încât să prevină sau să atenueze orice impact nefavorabil asupra 

clienților noștri. 

e. Înregistrarea  

Menținem un registru al serviciilor de consultanță furnizate în cursul căruia 

conflictele de interese au sau pot avea un impact nefavorabil, afectând interesul 

unuia sau mai multor clienți. Informațiile conținute în registru facilitează 

identificarea și gestionarea efectivă a oricăror eventuale conflicte de interese.  

f. Escaladarea către organul de conducere al Asociației  

Conducerea Asociației este responsabilă pentru implementarea acestei 

Politici și a altor dispoziții organizatorice și administrative care asigură prevenirea 

și gestionarea eficientă și prudentă a conflictelor de interese. Conducerea va primi 

rapoarte privind registrul potențialelor conflicte de interese. 

g. Remunerarea angajaților  

Politica noastră de remunerare previne structurile de remunerare care ar 

putea da naștere unor conflicte de interese. 
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h. Activitățile/afacerile externe ale angajaților 

Angajaților noștri li se cere să declare afacerile/activitățile pe care le 

desfășoară în afara Asociației pentru a analiza dacă respectivele afaceri/activități ar 

putea intra în conflict cu interesele Asociației sau ale clienților Asociației. 

i. Politica de cadouri 

Angajaților și membrilor Asociației li se cere să înregistreze sau, atunci când 

este considerat excesiv, să refuze orice cadou primit în desfășurarea activității lor. 

 j. Comunicarea 

În cazul în care identificăm un (potențial) conflict de interese, procedurile și 

măsurile noastre ar trebui să prevină efectiv ca riscul de prejudiciere a intereselor 

dvs. să se materializeze. Ne  vom baza pe gestionarea acestor riscuri prin 

comunicarea și consimțământul personal, numai atunci când, avem convingerea 

rezonabila ca astfel de riscuri nu pot fi prevenite. Persoana vizată poate decide apoi 

dacă să continue sau nu pe această bază. Vom face această comunicare în scris cu 

detalii suficiente pentru a Vă permite să luați o decizie în cunoștință de cauză cu 

privire la serviciul în contextul căruia (potențialul) conflict de interese a avut loc. 

Numai după primirea acordului Dvs. pentru (potențialul) conflict de interese pe care 

vi l-am comunicat, vă vom furniza serviciul relevant. Dacă avem consimțământul 

Dvs. verbal privind un conflict de interese, vom păstra o evidență a acestuia. 

Monitorizare și revizuire  

Această Politică va fi revizuită cel puțin o dată pe an, iar modificările 

semnificative vă vor fi notificate prin intermediul paginii noastre web 

www.privacy.md. 
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