
 

CENTRUL  NAŢIONAL  PENTRU  PROTECŢIA DATELOR 

CU  CARACTER  PERSONAL   AL  REPUBLICII  MOLDOVA 
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE ȘI CONFORMITATE 

DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI EVIDENȚĂ  

MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48,  tel: (+373-22) 820801, 811801, fax: 820810, www.datepersonale.md 

 

Nr. 02/2-05/115                                                                                                        „14” ianuarie 2022 

 
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000001-005, înregistrat în Registrul de 

evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

  

Lagazzette  

E-mail: foi+request-399-c6722814@vreauinfo.md 

 

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova 

(CNPDCP) a examinat adresarea Dumneavoastră prezentată prin e-mail, înregistrată sub nr. 32 din 

05 ianuarie 2022 și, în conformitate cu prevederile Legii nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la 

informaţie, comunică următoarele: 

La data de 10 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 175 din 11 noiembrie 2021 pentru 

modificarea unor acte normative1, care vine cu unele modificări la Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, printre care se regăsește excluderea obligației operatorilor de 

date cu caracter personal de a notifica CNPDCP operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter 

personal și abrogarea art. 28 al Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, prevedere care determină lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu 

caracter personal (RODCAP), prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe 

suport de hîrtie și a celor stocate în format electronic, în condițiile prevăzute de lege. În acest sens, 

menționăm că, începînd cu 10 ianuarie 2022, accesul la RODCAP a fost închis.  

Respectiv, agenții economici nu sunt obligați să fie înregistrați ca operatori de date cu 

caracter personal în RODCAP. 

În context relevăm că, excluderea obligației de a notifica operațiunile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal nu exonerează operatorul de a îndeplini celelalte obligații care îi revin potrivit 

dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a 

celor privind asigurarea condițiilor de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv 

evaluarea impactului asupra prelucrării datelor cu caracter personal – în vigoare din 10 ianuarie 

2022; realizarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal; a măsurilor organizatorice și 

tehnice necesare pentru asigurarea confidențialității şi securității datelor cu caracter personal. 

Pentru oricare informaţie suplimentară, urmează să contactați Direcţia prevenire, 

supraveghere și evidență a Direcției generale supraveghere și conformitate a CNPDCP, la telefonul 

de contact nr. 022-811-801/811-802. 

 

Cu respect, 

 

 

Alexei STRAHOV 

Șef Direcție 
Documentul a fost semnat electronic în conformitate 

cu prevederile art. 5 și art. 13 ale Legii privind 

semnătura electronică și documentul electronic 

 
 

 

Ex: Ana-Maria Moșneaga 
Tel: 022 811 802 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128924&lang=ro 
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