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I. PRELIMINARII 

 

Siguranţa în tratamentul datelor cu caracter personal şi protecţia acestora constituie un subiect 

de actualitate, fapt datorat conexării acestei tematici la cea privind protecţia libertăţilor şi 

principiilor democratice, pe care se bazează normele juridice europene. Acest interes a crescut 

considerabil în ultimii zece ani, în consens cu progresele tehnologice.  

 Actualitatea este determinată de contextul global al valorificării protecţiei datelor cu caracter 

personal ca un drept fundamental şi instituţionalizarea reglementărilor legate de protecţia datelor cu 

caracter personal în legislaţia Republicii Moldova. De asemenea studierea dimensiunii juridice a 

protecţiei datelor cu caracter personal este determinată de evoluţiile tehnologice, creşterea 

schimbului, colectării de date cu caracter personal şi, în rezultat, impactul şi efectele privind viaţa 

privată a individului. Pe de o parte, tehnologiile informaţionale sunt forme de dezvoltare a societăţii, 

pe de altă parte, se impune stabilirea unor limite privind stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter 

personal.     

Studierea şi însuşirea noţiunilor şi mecanismului de aplicare a măsurilor de asigurare a 

protecţiei datelor cu caracter personal, aplicarea tehnicilor de securizare a informaţiei cu caracter 

personal, a  mecanismului de funcţionare, sunt deja realităţi ce urmează a fi implimentate în practică 

de colaboratorii oricărei instituţii ce prelucrează date cu caracter personal. Astfel, în contextul în 

care, instituţiile de drept  în general şi judecătoriile şi procuraturile în particular, prelucrează date cu 

caracter personal în contextul exercitării atribuţiilor, respectivul curs se impune ca unul absolut 

obligatoriu pentru persoanele ce operează nemijlocit cu date cu caracter personal. 

Cursul dat este orientat spre candidaţii la funcţia de judecător şi în vederea familiarizării 

acestora cu problematica protecţiei datelor cu caracter personal,  promovarea conştientizării 

importanţei acţiunilor legale de prelucrare de date, formarea deprinderilor de asigurare a protecţiei  

datelor cu caracter personal şi prevenire a riscurilor.  Conţinutul cursului este elaborat în aşa fel încît 

poate să servească şi ca un reper pentru judecători în examinarea cauzelor judiciare cît şi pentru 

candidaţii la funcţia de procuror în vederea clarificării atribuţiilor ce urmează a fi asumate cît şi ca 

suport teoretico-practic pentru dezvoltarea abilităţilor personale de a-şi  asigurarea protecţia datelor 

cu caracter personal proprii în contextul societăţii informaţionale. 

 

II. COMPETENŢE 

 

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe: 

 

 Aplicarea corectă a normelor privind protecţia datelor cu caracter personal 

 Înţelegerea conţinutului dreptului la protecţia datelor cu caracter personal fiind apt să 

stabilească delimitări între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi dreptul de 

acces la informaţie 

 Întocmirea corecta a actelor procesuale în calitate de judecător sau procuror cu 

respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal; 

 Examinarea şi soluţionarea cauzelor legate de problematica protecţiei datelor cu caracter 

personal; 

 Formularea propunerilor concrete de îmbunătăţire a calităţii actului de justiţie în ceia ce 

priveşte asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul activităţii de 

judecător/procuror; 
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 

- să cunoască noţiunile: date cu caracter personal, protecţia datelor cu caracter personal, operator 

de date, subiect al protecţiei datelor cu caracter personal; 

- să deosebească tipurile de date cu caracter personal; 

- să identifice obligaţiile operatorului de date; 

- să identifice drepturile subiectului protecţiei datelor cu caracter personal; 

- să cunoască  actele normative ce reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 

- să distingă efectele nerespectării normelor ce reglementează domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal ; 

- să înţeleagă conţinutul mecanismului de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal; 

- să determine soluţii corecte pentru problemele de ordin practic vizînd materia protecţiei datelor 

cu caracter personal; 

- să deosebească procesul de prelucrare de date de procesul de protecţie a datelor cu caracter 

personal; 

- să identifice raporturile în contextul cărora urmează să asigure protecţia datelor cu caracter 

personal; 

- să determine cercul subiecţilor implicaţi în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- să determine atribuţiile de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei 

în care activează; 

- să analizeze categoria datelor ce urmează să le prelucreze în contextul exercitării atribuţiilor; 

- să deosebească operatorul de date cu caracter personal de persoana împuternicită, delimitîndu-le 

atribuţiile; 

- să stabilească coraportul între obligaţiile sale ca operator de date şi drepturile persoanei vizate; 

- să formuleze  mecanisme de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei în care 

activează; 

- să profileze particularităţile statutului său în contextul relaţiilor legate de prelucrarea de date; 

- să identifice situaţiile în care datele sale personale sunt prelucrate şi să se expună asupra 

corectitudinii şi legalităţii acţiunilor ce sunt realizate asupra datelor sale; 

- să stabilească limite între respectarea dreptului la acces la informaţie, transparenţă, publicitate şi 

asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal; 

- să identifice problemele ce pot apărea în contextul asigurării protecţiei datelor cu caracter 

personal în cadrul instituţiei în care activează propunînd modalităţi de soluţionare; 

- să contribuie la diseminarea culturii utilizării corecte şi legale a  datelor cu caracter personal 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei 
Formator Semestrul 

Total 

ore 

Ore 

curs 

Ore 

practice 
Evaluarea 

Protecţia datelor 

cu caracter 

personal 

Veronica Mocanu I 14 4 10 examen 
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V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Nr. 

d/o 
TEMATICA 

Ore  

curs 

Ore  

practice 

1.   
Esenţa, natura şi conţinutul protecţiei datelor cu caracter 

personal ca drept şi instituţie juridică. 
1 2 

2.  
Condiţii şi cerinţe privind asigurarea protecţiei datelor cu 

caracter personal 
- 2 

3.  
Subiecţii raporturilor juridice legate de domeniul protecţia 

datelor cu caracter personal (drepturi şi obligaţii) 
1 2 

4.  Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal 1 2 

5.  
Modalităţi de apărare a dreptului la protecţia datelor cu 

caracter personal. 
1 2 

TOTAL 4 10 

 

VI. UNITĂȚI TEMATICE 

 

Unități tematice 
Strategii didactice/ 

Resurse logistice 
Lucrul individual 

Tema 1. Esenţa, natura şi conţinutul protecţiei datelor cu caracter personal ca drept şi 

instituţie juridică. 

Ore curs 

1. Delimitări conceptuale 

2. Natura juridică a dreptului la protecţia 

datelor cu caracter personal 

3. Dreptul la protecţia datelor cu caracter 

personal ca drept obiectiv, izvoarele 

dreptului 

4. Dreptul la protecţia datelor cu caracter 

personal ca drept subiectiv: conţinut şi 

particularităţi 

Ore practice 

1. Repere istorice cu privire la evoluţia 

instituţiei, cadrului normativ şi dreptului la 

protecţia datelor cu caracter personal.  

2. Locul şi rolul protecţiei datelor cu caracter 

personal în cadrul realităţii sociale: 

identificarea necesităţii prin prisma 

examinării prejudicierilor 

3. Domeniul de aplicare a reglementărilor 

privind protecţia datelor cu caracter personal 

Curs-prelegere 

Proiector/laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminare 

Studiu de caz 

Tablă flipchart 

 

 

 

 

 

 

Ore curs 

Brainstorming. 

Lectura surselor 

din lista 

bibliografică, 

analiza 

conceptuală 

 

Ore practice 

Examinarea 

realităţii sociale, 

identificarea 

riscurilor şi 

prejudicierilor la 

capitolul dreptul 

la protecţia 

datelor cu 

caracter personal 

şi dreptul la viaţă 

privată.  

Tema 2. Condiţii şi cerinţe privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal 

Ore curs 

1. Principiile activităţii de prelucrare datelor cu 

Curs –prelegere 

Proiector/laptop, 

Ore curs 
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caracter personal; 

2. Condiţiile de bază pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal 

3. Asigurarea confidenţialităţii şi securităţii 

prelucrării datelor cu caracter personal. 

Ore practice 

1. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu 

caracter personal  

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

privind starea de sănătate    

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

avînd funcţie de identificare  

4.  Prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libertatea de exprimare  

5. Stocarea şi utilizarea datelor cu caracter 

personal la încheierea operaţiunilor de 

prelucrare  

prelegere cu 

suport vizual. 

Power Point,  

videoproiector. 

 

 

 

 

 

Seminare 

Studiu de caz 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming. 

Lectura unor surse 

bibliografice 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

Soluţionarea 

speţelor. 

Examinarea 

dosarelor. 

 

Tema 3. Subiecţii raporturilor juridice legate de domeniul protecţia datelor cu caracter 

personal (drepturi şi obligaţii) 

Ore practice 

1. Subiecţii posesori de date cu caracter 

personal: subiectul datelor cu caracter 

personal (drepturi şi obligaţii) 

2. Subiecţii implicaţi în prelucrarea de date: 

operatorul de date şi persoană împuternicită 

(drepturi şi obligaţii) 

3. Subiecţi de supraveghere şi control a 

protecţiei datelor cu caracter personal: 

publici (Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal, autorităţile de 

ocrotire a normelor de drept); privaţi 

(personal de supraveghere şi control, 

companii de audit a protecţiei datelor cu 

caracter personal) 

 

Seminare 

Studiu de caz, joc 

pe rol,  prezentări 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

Întocmirea 

referatelor. 

Studierea 

practicii 

întocmirii unor 

proiecte de acte 

relevante. 

Tema 4. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal 

1. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu 

caracter personal – activitate specifică de 

prelucrare  

2. Condiţiile transmiterii trasfrontaliere a 

datelor cu caracter personal 

3. Mecanismul de  transmiterea transfrontalieră 

a datelor cu caracter personal 

 

Seminare 

Studiu de caz, 

analiza cadrului 

legislativ prezentări 

individuale 

 

Ore practice 

 

Seminare 

Studiu de caz, 

prezentări 

individuale 

 

Tema 5. Modalităţi de apărare a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal. 

Ore practice 

1. Autoapărarea ca modalitate de apărare a 

 

Seminare 

Ore practice 
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dreptului la protecţia datelor cu caracter 

personal (tehnici, mecanisme şi instrumente) 

2. Apărarea instituţională  ca modalitate de 

apărare a dreptului la protecţia datelor cu 

caracter personal (atragerea la răspundere 

disciplinară) 

3. Apărarea statală ca modalitate de apărare a 

dreptului la protecţia datelor cu caracter 

personal (tehnici, mecanisme şi instrumente) 

Studiu de caz, 

prezentări 

individuale 

 

Întocmirea 

referatelor. 

Studierea 

practicii 

întocmirii unor 

proiecte de acte 

relevante. 

 

VII. EVALUAREA 

 

Evaluarea se va efectua continuu şi la final. 

A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

- participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice; 

- realizarea activităţilor individuale; 

- susţinerea unor testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 

- pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile 

individuale. 

B. Evaluarea finală se va efectua sub formă de examen la finele semestrului prin soluţionarea 

situaţiilor de caz şi întocmirea proiectului actelor procesuale pe baza studierii dosarelor. 
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