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Stimată doamnă, 

 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova 

(CNPDCP) a examinat scrisoarea Dvs. cu nr. 48/2021 din 05 mai 2021 și comunică următoarele: 

Potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal, domeniul de acţiune al actului normativ menționat supra se extinde asupra 

prelucrării datelor cu caracter personal1 efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori2 

aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova. 

Subsecvent, se relevă că orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, este 

în drept să dețină şi să utilizeze mijloace video, cu condiția întrunirii cerințelor prevăzute de 

legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Mai mult, conform prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) al legii precitate supra, domeniul de 

acţiune al acestei legi nu se extinde asupra prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de 

către operatori exclusiv pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă 

drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal. 

Relevăm că art. 4 alin. (1) lit. c) ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, 

stabilește că datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie adecvate, 

pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate 

ulterior. 

Astfel, se reține că prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul unui sistem de 

supraveghere video, care are drept scop protejarea proprietății, poate avea loc doar în cazul în 

care camerele de supraveghere video sunt poziționate în așa fel, încât unghiul de captare a 

imaginilor video să cuprindă suprafața deținută cu titlu de proprietate sau de folosință, fiind redus 

la maxim captarea spațiului public sau privat adiacent, ordine în care, prelucrarea de date cu 

caracter personal se consideră că are loc în scopuri personale și de familie și, prin urmare, atât 

timp cît nu sunt afectate drepturile subiecților ale căror date sunt prelucrate prin intermediul 

acestui sistem, aceasta este exceptată de la aplicabilitatea Legii privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

 

 
1 Conform art. 3 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, prin noțiunea de date cu caracter personal se înțelege orice informaţie referitoare 
la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, 

direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, 

culturale sau sociale. 
2 Potrivit art. 3 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, operator constituie persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept 

privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare. 
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În altă ordine de idei, în cazul unei asociații de coproprietari în condominiu, art. 5 al Legii 

nr. 93 din 30 martie 2000 condominiului în fondul locativ prevede că, proprietatea comună în 

condominiu include toate părţile proprietăţii aflate în folosinţă comună: terenul pe care este 

construit blocul (blocurile), zidurile, acoperişul, terasele, coşurile de fum, casele scărilor, 

holurile, subsolurile, pivniţele şi etajele tehnice, tubulaturile de gunoi, ascensoarele, utilajul şi 

sistemele inginereşti din interiorul sau exteriorul locuinţelor (încăperilor), care deservesc mai 

multe locuinţe (încăperi), terenurile aferente în hotarele stabilite cu elemente de înverzire, alte 

obiecte destinate deservirii proprietăţii imobiliare a condominiului. 

În acest context, art. 546 alin. (1) și alin. (2) din Codul civil stabilesc că, fiecare 

coproprietar are dreptul de a folosi bunul de proprietate comună pe cote-părţi în măsura care nu 

schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari, iar modul de 

folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, 

prin hotărâre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor 

coproprietarilor. 

Inter alia, Vă recomandăm să faceți cunoștință cu informațiile privind aspectele practice 

și legale în legătură cu instalarea mijloacelor de supraveghere video, disponibile la adresa 

https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2020/05/Informa%C8%9Bii-privind-aspectele-

practice-%C8%99i-legale-%C3%AEn-leg%C4%83tur%C4%83-cu-instalarea-mijloacelor-de-

supraveghere-video.pdf 

Art. 12-14, 16 și 17 ale Legii precitate de mai sus, consacră drepturi personale și 

inviolabile (dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, de opoziție), pe care 

în calitate de subiect al datelor cu caracter personal le puteți realiza. 

În special, reieșind din prevederile art. 13 din Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal, în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, aveți dreptul să obțineți de la 

operator, la cerere, fără întârziere și în mod gratuit: 

- confirmarea faptului că datele care Vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, de 

asemenea, informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

- comunicarea, într-o formă inteligibilă și într-un mod care nu necesită un echipament 

suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei 

informații disponibile privind originea acestor date; 

- informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează 

prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal; 

- informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 

- informații privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra  acestor date. 

Totodată, reieșind din prevederile art. 14 al Legii privind protecția datelor cu caracter 

personal, subiectul de date cu caracter personal are dreptul de a obţine de la operator sau 

persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit: 

-  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror 

prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al 

datelor; 

-  notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre 

operaţiunile efectuate conform lit. a), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a 

fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi 

lezat. 
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 Concomitent, potrivit art. 16 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal 

dispuneţi de dreptul de a Vă opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi 

legitime, ca datele cu caracter personal care Vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu 

excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea 

efectuată de operator nu mai poate viza aceste date. 

În acest sens atragem atenția Dvs., că potrivit art. 27 alin. 1 al Legii privind protecția 

datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal care consideră că 

prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerinţele prezentei legi poate înainta Centrului o 

plîngere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării, cu realizarea în prealabil, 

după caz, a drepturilor prevăzute la art.12, 13, 14, 16 şi 17. În cazul în care subiectul datelor 

cu caracter personal omite realizarea drepturilor sale, precum şi alte aspecte importante legate 

de prezentarea probelor relevante, Centrul îl informează despre acest fapt în termen de 30 de 

zile de la data primirii plângerii. 

Vă aducem la cunoștință că, CNPDCP nu are statutul unui intermediar în cadrul realizării 

dreptului de intervenție/opoziție la date cu caracter personal. Respectiv, doar după epuizarea 

căii de intervenție/opoziție, ori în cazul în care operatorii de date cu caracter personal refuză, 

nemotivat, să prezinte informații relevante ori să răspundă la cererea subiectului de date, avrți 

dreptul de a ataca acțiunile sau inacțiunile acestuia/acestora în organul abilitat cu apărarea 

drepturilor subiecților datelor cu caracter personal – Centrul Național pentru Protecția Datelor 

cu Caracter Personal, sau în instanța de judecată. 

Suplimentar, pentru oricare alte informații, urmează să contactați Direcția prevenire, 

supraveghere și evidență din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate a CNPDCP, 

la numărul de telefon (0-22) 811-801. 

 

Cu respect, 
 

 

 

 

Alexei STRAHOV 

 Şef Direcţie 
Documentul a fost semnat electronic în conformitate cu 

prevederile art. 5 și art. 13 ale Legii privind semnătura 
electronică și documentul electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Alexandru Tabuica 

Tel. 0-22 811-801 
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