INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(șefii secretariatelor instanțelor judecătorești)
CURRICULUM

FORMATOR:
Veronica MOCANU,
magistru în drept, lector universitar, USM,
președinte ONG „Centrul de mobilitate din Moldova”

CHIŞINĂU - 2013

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 a 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 character 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
Cursul propus este elaborat, în principal, pe baza reglementărilor în domeniu de interes
actual, a ideilor unor experţi, a principiilor din cadrul practicii judiciare internaţionale /CEDO, a
situaţiilor de fapt, generalizarea practicii judiciare internaţionale, a recomandărilor metodologice
pentru asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în procesul prelucrării în sistemele
informaţionale automatizate, a deficienţelor şi a perspectivelor de configurare. Drept rezultat,
sintezele principale ale problematicii au fost prezentate într-un curs sinteză de 4 ore prelegeri şi 4
ore practice, în cadrul cărora audienţii vor fi implicaţi în diverse metode interactive de instruire
(lucru în echipe, grupuri încrucişate, studio de caz, exerciţii), pentru a le forma abilităţi necesare
în vederea realizării corecte a competenţelor şi asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal
în procesul de realizare a justiţiei.
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II. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- 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 relateze principiile asigurării 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 relateze esenţa mecanismului de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal;
La nivel de aplicare:
- 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;
La nivel integrare:
- să formuleze mecanisme de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei în
care activează;
- să ilustreze indicaţiile ce urmează a fi impuse sie spre respectare în contextul asigurării
protecţiei 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 character 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
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Numărul de ore
curs

practice

4

4

Evaluarea

Responsabil de
disciplină

Teste pentru veriicarea
cunoștințelor

Mocanu Veronica

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a)Tematica şi reprezentarea orientativă a orelor de curs
Nr.
Tema
crt.
Consideraţii generale privind datele cu caracter personal: analiza
1.
actelor normative, definiţii, clasificări şi modalităţi de prelucrare.
Subiecţii raporturilor juridice legate de prelucrarea şi protecţia datelor
2.
cu caracter personal: drepturi şi obligaţii. Practica CEDO.
În total

Realizarea în
timp (ore)
2
2
4

b) Tematică şi reprezentarea orientativă a orelor practice
Nr.
Tema
crt.
Consideraţii generale privind datele cu caracter personal: analiza
1.
actelor normative, definiţii, clasificări şi modalităţi de prelucrare.
Subiecţii raporturilor juridice legate de prelucrarea şi protecţia datelor
2.
cu caracter personal: drepturi şi obligaţii. Practica CEDO.
În total

Realizarea în
timp (ore)
2
2
4

V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

-

-

-

-

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
CONŢINUTURI
să determine cadrul legislativ aplicabil Consideraţii generale privind datele
domeniului protecţiei datelor cu caracter cu caracter personal, definiţie,
personal;
clasificări şi modalităţi de prelucrare
să definească noţiunile: date cu caracter
personal, proces de prelucrare de date, protecţia
1. Legislaţia
naţională
şi
datelor cu caracter personal, operator de date,
internaţională privind protecţia
subiect al protecţiei datelor cu caracter
datelor cu caracter personal,
personal;
evoluţia
instituţiei
protecţiei
să deosebească tipurile da date şi regimul
datelor cu caracter personal
aplicabil acestora;
2. Definirea noţiunilor legate de
să deosebească procesul de prelucrare de date
domeniul protecţiei datelor cu
de procesul de protecţie a datelor cu caracter
caracter personal
personal;
3. Principiile asigurării protecţiei
să identifice şi să caracterizeze principiile de
datelor cu caracter personal
prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter
personal.
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- să identifice subiecţii ce sunt implicaţi în
raporturile legate de prelucrarea şi protecţia
datelor cu caracter personal;
- să determine drepturile şi obligaţiile subiecţilor
implicaţi în procesul de prelucrare şi protecţie a
datelor;
- să caracterize mecanismul de asigurare a
protecţiei datelor cu caracter personal, făcînd
referire la politica de securitate;
- să determine procedura de notificare a Centrului
Pentru Protecţia Datelor cu Caracter personal;
- să determine acţiunile ce urmează a fi realizate
în contextul transferului 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 înţeleagă limite între respectarea dreptului la
acces la informaţie, transparenţă, publicitate şi
asigurarea protecţiei datelor cu character
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 dezvolte tehnici de elaborare a instrucţiunilor
şi dezvoltarea bunelor practici privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
asigurarea protecţiei acestora.
- să cunoască problemele apărute pe plan
european şi practica judecării respectivelor
cauze

Subiecţii raporturilor juridice legate
de prelucrarea şi protecţia datelor cu
caracter
personal:
drepturi
şi
obligaţii.
1. Operatorii de date, persoanele
împuternicite şi terţii, drepturile şi
obligaţiile acestora în contextul
prelucrării de date şi asigurării
protecţiei datelor cu caracter
personal. Procedura de notificare a
Centrului Pentru Protecţia Datelor
cu Caracter personal.
2. Drepturile persoanei vizate.
3. Asigurarea protecţiei datelor cu
caracter personal în contextul
exercitării atribuţiilor în cadrul
sistemului organelor de drept.
4. Transferul internaţional de date,
norme, mecanisme, procedee.
5. Practica CEDO.

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ
SUBIECTE/PROBLEME
Consideraţii generale privind
datele cu caracter personal:
analiza
actelor
normative,
definiţii, clasificări şi modalităţi
de prelucrare.
Subiecţii raporturilor juridice
legate de prelucrarea şi protecţia
datelor cu caracter personal:
drepturi şi obligaţii. Practica
CEDO.

FORME DE REALIZARE
1. Studii.
2. Lectura articolelor şi
surselor adiţionale.
1. Lectura articolelor şi
surselor adiţionale.
2. Studierea jurisprudenţei.

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
- Susţinerea testelor;
- Prezentarea eseurilor.

- Susţinerea testelor;
- Prezentarea eseurilor;
- Soluţionarea speţelor.
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluări sumative finale:
Teste, aprecierea felului cum a realizat exerciţiul, aprecierea lucrului în tandem sau în echipă,
aprecierea evoluărilor în cadrul seminarelor.
Pe parcursul orelor practice audienţii vor soluţiona speţe, completa teste speciale care le va
permite:
- să stabilească în ce condiţii urmează să prelucreze datele cu caracter personal ;
- să delimiteze atribuţiile persoanelor împuternicite;
-să stabilească mecanismul de prelucrare şi asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal;
- să răspundă la cereri şi sesizări din partea publicului;
-să-şi îndeplinească atribuţiile în sensul respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter
personal;
Model Test grilă:
Definiţi noţiunea de date cu caracter personal
Deosebiţi tipurile de date cu caracter personal, şi indicaţi de ce este important a le deosebi.
Identificaţi şi caracterizaţi principiile protecţiei datelor cu caracter personal
Caracterizaţi statutul juridic al operatorului de date, identificînd drepturile şi obligaţiile
acestora
5. Identificaţi în activitatea Dvs-tre ce tipuri de date prelucraţi şi enumeraţi condiţiile ce
urmează a fi respectate atunci cînd realizaţi acţiuni de prelucrare.
1.
2.
3.
4.

Model Speţă:
Reprezentanţii mass-media s-au adresat cancelariei judecătoriei cu o cerere prin care au
solicitat accesul la dosarul X, întemeîndu-şi cererea pe prevederile legale ce garantează accesul
la informaţie. Colaboratorii cancelariei, i-au indicat adresatului să se apropie a doua zi pentru a
face cunoştinţă cu dosarul.
Între timp, colaboratorul cancelariei a transmis cererea solicitantului grefierei spre
examinare. Ulterior, grefiera a informat verbal, judecătorul solicitîndu-I permisiunea de a
transmite dosarul. Fără ca să vadă cererea, judecătorul a dat acceptul cu privire la transmitere
spre vizualizare a dosarului solicitat.
Daţi apreciere comportamentului colaboratorilor cancelariei, grefierei şi judecătorului,
identificînd erori de comportament şi calificînd fapta fiecăru-i subiect.
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