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Ne aflăm acum la doar câteva luni distanță de un moment istoric pentru protecția datelor în UE. Noul Regulament 
general privind protecția datelor (RGPD) va intra în vigoare la 25 mai 2018, aducând cu sine o nouă eră a protecției 
datelor destinată erei digitale.

RGPD reprezintă o realizare extraordinară pentru UE, pentru legiuitorii și părțile sale interesate, însă munca depusă 
de UE pentru a asigura faptul că protecția datelor este digitalizată este departe de a se fi încheiat.

2017 a marcat primul an în care majoritatea populației lumii a raportat faptul că are acces la internet. Giganții din 
industria tehnologiei constituie în prezent primele șase companii cu cea mai mare valoare din lume și, datorită puterii 
lor informaționale și de piață colosale, acestea sunt capabile să acceseze cele mai intime aspecte ale vieții noastre 
private.

În același timp, monitorizarea constantă la care suntem supuși în mediul online cauzează o reacție puternică, evidentă 
în creșterea utilizării VPN-urilor, a criptării și a extensiilor pentru blocarea publicității, precum și în controversa privind 
microdirecționarea persoanelor prin știri false menite să manipuleze.

Având în vedere aceste aspecte, este mai important ca niciodată ca UE să elaboreze o legislație corespunzătoare în 
ceea ce privește confidențialitatea și comunicațiile electronice, pentru a veni în completarea RGPD și pentru a asigura 
menținerea securității și a confidențialității comunicărilor electronice între persoanele fizice.

Cu toate acestea, abordarea riscurilor asociate cu puterea de monopol pe piețele digitale, care se întemeiază pe 
urmărirea constantă pe ascuns, necesită mai mult decât atât. O parte din soluție ar fi o cooperare mai strânsă între 
autoritățile de reglementare; însă o reală sensibilitate culturală față de dimensiunea etică a procesului decizional este, 
de asemenea, indispensabilă.

Fiind din ce în ce mai mult supuși diverselor metode de supraveghere, oamenii încep să discute despre elaborarea unei 
etici digitale, iar AEPD intenționează să fie o forță motrice în acest domeniu. Prin intermediul conferinței internaționale 
pe care o vom găzdui în octombrie 2018, sperăm să dăm naștere unei dezbateri necesare în ceea ce privește acest 
subiect la nivel global și transdisciplinar, precum și să pregătim APD independente care să acționeze în calitate de 
îndrumători respectați pentru dezvoltarea responsabilă și aplicarea inteligenței artificiale.

Motivele de preocupare formulate în urma dezbaterii privind etica digitală trebuie, de asemenea, să influențeze 
dezbaterile actuale privind importanța datelor cu caracter personal, inclusiv conceptul de plată în date cu caracter 
personal, la care se face referire în Directiva privind conținutul digital propusă. La solicitarea Consiliului, am avut 
posibilitatea de a influența dezbaterea privind această propunere prin publicarea avizului nostru din martie 2017 și 
sperăm că vom rămâne un partener influent și de încredere în ceea ce privește chestiunile similare care vor apărea în 
viitor.

Finalizarea și punerea în aplicare cât mai repede posibil a unei versiuni revizuite a legislației actuale care reglementează 
protecția datelor în instituțiile și organele UE este, de asemenea, esențială dacă se dorește ca UE să își mențină poziția 
de lider credibil și eficace în ceea ce privește protecția drepturilor persoanelor fizice.

În cadrul AEPD, intenționăm să exercităm competențele care ne-au fost acordate prin regulamentul revizuit într-un mod 
eficient și responsabil, în efortul de a asigura că instituțiile și organele UE stabilesc un exemplu de urmat pentru restul 
Uniunii. Am investit nenumărate eforturi în pregătirea instituțiilor partenere pentru noile norme, sporind gradul de 
conștientizare a noilor principii, precum responsabilitatea la cel mai înalt nivel și instruirea personalului pentru tranziția 
de la operațiunile de prelucrare cu verificare prealabilă la evaluările impactului asupra protecției datelor.

Între timp, UE acumulează vechime în calitate de facilitator responsabil de schimbul de date cu caracter personal între 
organele polițienești de pe întregul continent. Temeiul juridic pentru Europol a fost reînnoit pentru era de după Tratatul 
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de la Lisabona pentru a include un set de standarde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conceput să facă 
față provocărilor viitoare.

Ne-am adaptat rapid la noile noastre îndatoriri la Europol și ne-am angajat să ne asigurăm că agenția stabilește un 
exemplu prin găsirea echilibrului potrivit între securitate și confidențialitate atunci când se confruntă cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul asigurării respectării legii.

Având în vedere faptul că data de 25 mai 2018 se apropie cu repeziciune, pregătirile pentru lansarea Comitetului 
european pentru protecția datelor (CEPD) sunt în prezent în curs de derulare. Cu sprijinul unui secretariat de înaltă 
calitate, comitetul va prelua responsabilitățile asumate la momentul actual de către Grupul de lucru „articolul 29” și va 
avea, de asemenea, alte îndatoriri pentru a asigura aplicarea consecventă a RGPD în întreaga UE. Pe măsură ce ne 
îndreptăm spre o nouă eră în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private, AEPD va continua eforturile de 
a conduce prin puterea exemplului în dialogul mondial pe tema protecției datelor și a vieții private în era digitală.

Giovanni Buttarelli
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor

Wojciech Wiewiórowski
Adjunctul Autorității
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@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as a 
whole not any single institution, 
becoming a beacon and leader in 
debates that are inspiring at global 
level

Strategia AEPD 2015-2019 prezintă viziunea noastră 
asupra unei Uniuni Europene care conduce prin 
puterea exemplului în dialogul mondial pe tema 
protecției datelor și a vieții private în era digitală. 
Aceasta stabilește o agendă competitivă și ambițioasă 
pentru mandatul actual, care vizează instituirea unei 
abordări internaționale în ceea ce privește protecția 
datelor, destinată erei digitale.

În 2017, am ajuns la jumătatea mandatului actual. În 
pofida faptului că evaluarea la jumătatea perioadei 
a Strategiei AEPD (a se vedea „Evaluarea strategică la 
jumătatea perioadei”) demonstrează progresele 
semnificative pe care le-am înregistrat în îndeplinirea 
obiectivelor noastre, mai avem de parcurs o cale lungă 
dacă dorim să ne asigurăm că viziunea noastră devine 
realitate.

Protecția datelor devine digitală

Tehnologia evoluează într-un ritm rapid, schimbând 
felul în care ne trăim viețile în moduri pe care nu am fi 
putut să le preconizăm. Deși beneficiile inovării 
tehnologice sunt evidente, este de o importanță vitală 
să luăm, de asemenea, în considerare și să abordăm 
problema impactului revoluției tehnologice asupra 
drepturilor la viața privată și la protecția datelor. Este 
necesar ca protecția datelor să devină digitală.

Mediul digital determină felul în care ne trăim viețile; nu 
doar modul în care comunicăm, ci și modalitățile în 
care funcționează întreprinderile și în care guvernele 
își interpretează datoria de a urmări interesele publice 
și de a proteja persoanele. Cu toate acestea, 

numeroase tehnologii noi se bazează pe colectarea și 
utilizarea la scară largă a unor volume imense de date 
cu caracter personal și, în pofida faptului că inovarea 
tehnologică a luat-o rapid înainte, reacția instituțională 
a fost mai lentă.

Sarcina cu care ne confruntăm, în calitate de autoritate 
pentru protecția datelor, este să elaborăm idei creative 
și soluții inovatoare care să îi permită societății să 
beneficieze de pe urma noilor tehnologii, în același 
timp respectând drepturile membrilor săi. Acest lucru 
înseamnă ajustarea principiilor existente pentru ca 
acestea să fie mai eficace în practică, precum și 
integrarea acestora cu noile principii, elaborate special 
pentru era digitală și pentru economia bazată pe date.

Întrucât Regulamentul general privind protecția datelor 
(RGPD) se concentrează din ce în ce mai mult asupra 
măsurilor și soluțiilor tehnice precum principiul 
protecției datelor începând cu momentul conceperii și 
cel al protecției implicite a datelor și pe aplicarea de 
principii asemănătoare în cazul instituțiilor și organelor 
UE, necesitatea ca autoritățile pentru protecția datelor 
(APD), inclusiv AEPD, să își dezvolte cunoștințele și 
expertiza în ceea ce privește tehnologia este în prezent 
mai importantă ca niciodată. Nu doar APD-urile trebuie 
să dispună de expertiza relevantă, ci și orice entitate 
care trebuie să ia decizii privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal trebuie să înțeleagă mai bine 
posibilitățile și riscurile legate de dezvoltarea 
tehnologică.

Activitatea desfășurată de noi cu Rețeaua de inginerie 
pentru protecția vieții private pe internet (Internet 
Privacy Engineering Network) (IPEN), creată de AEPD 
în 2014, constituie un bun exemplu. Dat fiind faptul că 
principiul protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a datelor vor 
deveni o obligație juridică în temeiul noului RGPD, 
IPEN urmărește să reducă decalajul dintre abordările 
juridice și de inginerie informatică în ceea ce privește 
protecția datelor, precum și să sprijine dezvoltarea 
profesiei de inginerie pentru protecția vieții private.

În 2017, rețeaua a organizat un atelier la Viena 
urmărind evidențierea principiilor care ar putea fi 
utilizate pentru a asigura un nivel sporit de protecție 
a datelor cu caracter personal în contextul evoluției 
noilor tehnologii. În plus, dat fiind faptul că interesul 
pentru ingineria pentru protecția vieții private câștigă 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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teren în afara granițelor Europei, IPEN a colaborat, de 
asemenea, cu Forumul pentru viitorul vieții private 
(FPF), cu Universitatea Catolică din Louvain și cu 
Universitatea Carnegie-Mellon, în vederea organizării 
unui atelier transatlantic. Atelierul s-a axat pe nevoile în 
materie de cercetare și dezvoltare din domeniul 
ingineriei pentru protecția vieții private, în special în 
ceea ce privește protecția datelor începând cu 
momentul conceperii și protecția implicită a datelor.

Pe lângă activitatea desfășurată cu IPEN, lucrăm din 
greu, de asemenea, la dezvoltarea cunoștințelor și 
a expertizei noastre în ceea ce privește noile tehnologii. 
Aceste cunoștințe sunt vitale pentru a ne asigura că 
comunitatea de protecție a datelor este capabilă să 
reacționeze corespunzător în fața noilor provocări și 
evoluții tehnologice și a implicațiilor acestora pentru 
protecția datelor și a vieții private.

Pe lângă faptul că am continuat să monitorizăm 
evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale (IA) și al 
roboticii, am analizat, de asemenea, implicațiile în 
materie de confidențialitate ale ochelarilor inteligenți, 
ale sistemelor inteligente de transport cooperative 
(C-ITS), precum și aplicarea cu potențial efect 
perturbator a inteligenței artificiale și a tehnologiilor 
registrelor distribuite, cum ar fi blockchain, în cazul 
evoluțiilor din industria tehnologiei financiare (FinTech). 
Sperăm să prezentăm rezultatele investigațiilor noastre 
în decursul anului 2018.

@EU_EDPS

.@Buttarelli_G #DigitalClearingHouse 
to bring together independent 
authorities to discuss & promote 
interests of individuals online 
#EDPD17

Protecția datelor nu există în mod izolat. Prin urmare, 
este important să căutăm soluții la provocările erei 
digitale prin colaborare cu alte entități. IPEN este un 
bun exemplu al acestui fapt, la fel și Digital 
Clearinghouse, o inițiativă AEPD lansată în 2016 pentru 
a facilita cooperarea în domeniul protecției 
consumatorilor și a datelor. Obiectivul nostru este de 
a lucra cu organisme de reglementare în vederea 
abordării aspectelor legate de concentrarea puterii pe 

piață și a puterii informaționale. Inițiativa Digital 
Clearinghouse, ale cărei prime două întruniri au avut 
loc în 2017, oferă un spațiu pentru dialog cu privire la 
abordarea provocării digitale într-un mod care să 
asigure faptul că persoanele mențin controlul asupra 
propriilor date cu caracter personal.

În cadrul unei noi evoluții procedurale, în 2017 am 
primit prima solicitare formală pentru un aviz din partea 
Consiliului. Solicitarea viza o propunere a Comisiei de 
extindere a protecției consumatorilor pentru a cuprinde 
conținutul digital furnizat acestora, concentrându-se pe 
noțiunea greșită de furnizare de conținut în schimbul 
datelor cu caracter personal. Avizul nostru 
a reprezentat o avertizare împotriva oricărei noi 
prevederi care ar introduce ideea că oamenii pot plăti 
cu datele lor la fel cum fac cu banii. Drepturile 
fundamentale precum dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu pot fi reduse la simple interese ale 
consumatorilor, iar datele personale nu pot f i 
considerate ca o simplă marfă.

Crearea de parteneriate globale

Evoluția tehnologică a revoluționat modul în care facem 
schimb de date. Cu toate acestea, deși cantități enorme 
de date traversează granițele internaționale zi de zi, 
legile care se aplică protecției datelor cu caracter 
personal sunt stabilite la nivel regional sau național. 
Dovezi privind programele bazate pe supravegherea în 
masă a datelor cu caracter personal, care au apărut în 
2013, au oferit o imagine excelentă a problemei, însă 
dimensiunea internațională a protecției datelor 
a reprezentat de fapt un element central al discuțiilor în 
cadrul comunității de protecție a datelor de mulți ani.

Strategia AEPD evidențiază importanța transformării 
discuțiilor în fapte. Este necesar să elaborăm un 
standard digital global pentru protecția vieții private și 
a datelor, având în centrul său persoana, drepturile și 
libertățile acesteia, precum și securitatea și identitatea 
sa personală. Mai mult, Europa ar trebui să se situeze 
în fruntea acestor eforturi și să conducă prin puterea 
exemplului, devenind un model în ceea ce privește 
respectarea drepturilor fundamentale.

Am înregistrat progrese semnificative în acest domeniu 
în 2017. Un aspect demn de remarcat este activitatea 
desfășurată în ceea ce privește elaborarea unei 
dimensiuni etice pentru protecția datelor. Pe parcursul 
anului 2017, munca depusă de Grupul consultativ în 
materie de etică (Ethics Advisory Group – EAG), lansat 
la începutul lui 2016, a continuat să câștige teren, 
contribuind la dezbaterea internațională mai amplă, pe 
care facem demersuri să o promovăm, pe tema 

https://fpf.org/2017/08/30/privacy-engineering-research-gdpr-trans-atlantic-initiative/
https://twitter.com/Buttarelli_G
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en_1.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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mediului digital și a implicațiilor de ordin etic ale 
acestuia. Eforturile noastre vor culmina cu ocazia 
Conferinței internaționale a comisarilor însărcinați cu 
protecția datelor și a vieții private (International 
Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners – ICDPPC) din 2018, care se va 
desfășura la Bruxelles în octombrie 2018. În calitate de 
gazde ale conferinței, am ales subiectul eticii digitale 
drept element central de interes al sesiunii publice și 
sperăm să facilităm un dialog deschis pe acest subiect 
între persoane și experți dintr-o varietate de discipline.

@EU_EDPS

.@Buttarelli_G keynote speech at 
#EDPS #DataDrivenLife workshop. 
#DigitalEthics is essential & one of 
#EDPS priorities for this mandate

Eforturile noastre de a elabora standarde globale 
pentru protecția datelor nu se limitează însă la etică. 
Considerăm că, atunci când negociază acorduri 
internaționale, UE trebuie să utilizeze aceste acorduri 
pentru a consolida drepturile cetățenilor Uniunii, 
asigurându-se că acordurile nu compromit nivelurile de 
protecție a datelor prevăzute în temeiul legislației 
europene. Acest aspect este important în special în 
cazul acordurilor comerciale. În mod tradițional, 
fluxurile de date nu au fost considerate ca fiind 
o chestiune legată de comerț. Cu toate acestea, 
solicitări recente de includere a legislației privind 
fluxurile de date în acordurile comerciale l-au 
determinat pe Giovanni Buttarelli, șeful AEPD, să 
publice o postare pe blog în ceea ce privește acest 
subiect, în decembrie 2017. Acesta a reiterat vechea 
poziție a AEPD, și anume că protecția datelor nu este 
o barieră în calea cooperării internaționale și că 
fluxurile de date ar trebui să fie menținute în întregime 
și explicit în afara domeniului de aplicare al acordurilor 
comerciale ale UE.

Am luat parte, de asemenea, la prima revizuire comună 
a Scutului de confidențialitate UE-SUA, care a avut loc 
în septembrie 2017. Revizuirea a avut drept obiectiv 
evaluarea punerii în aplicare a Scutului de 
confidențialitate, cadrul care facilitează transferul de 
date din partea UE către SUA, pentru a asigura faptul 
că nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale 

persoanelor. Rezultatul nu a fost deloc mulțumitor și, 
împreună cu colegii noștri din Grupul de lucru „articolul 
29”, ne-am angajat să monitorizăm acest aspect în 
2018, utilizând măsurile adecvate, dacă nu se iau 
măsuri pentru a soluționa motivele de preocupare pe 
care le-am exprimat.

Faptul că UE vorbește pe o singură voce în arena 
internațională va crește influența și credibilitatea 
abordării europene în ceea ce privește protecția 
datelor. Din acest motiv, este important să se continue 
lucrul în strânsă colaborare cu colegii noștri din 
APD-urile naționale din întreaga UE, indiferent dacă 
acest demers reprezintă o reacție la provocările 
principale la adresa protecției datelor, ca parte 
a eforturilor noastre de a asigura supravegherea 
coordonată eficace sau în cadrul pregătirii noastre în 
comun pentru noul cadru juridic.

Deschiderea unui nou capitol privind 
protecția datelor

Normele UE în materie de protecție a datelor sunt 
considerate de mult timp ca fiind un punct de referință 
pentru multe țări din întreaga lume. Menținerea acestei 
poziții privilegiate necesită însă reformarea normelor 
pentru a asigura că acestea oferă o protecție adecvată 
erei digitale. Reforma nu ar trebui să încetinească 
parcursul inovării, însă ar trebui să asigure faptul că 
drepturile fundamentale ale cetățenilor UE sunt 
protejate în mod corespunzător, precum și să 
reinstaureze încrederea în societatea digitală, care 
a fost erodată de dezvăluirile privind supravegherea 
disproporționată și pe ascuns.

La 4 mai 2016, RGPD a fost publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Acest moment a marcat un pas 
important în ceea ce privește realizarea unor astfel de 
obiective, însă mai sunt multe de făcut până la 
finalizarea noului cadru UE de protecție a datelor.

În Strategia AEPD, ne angajăm să acționăm în calitate 
de partener proactiv în discuțiile dintre Comisia 
Europeană, Parlament și Consiliu în ceea ce privește 
pachetul de reformă pentru protecția datelor. Ne-am 
asumat acest rol în cadrul discuțiilor privind RGPD și 
am adoptat o abordare asemănătoare în ceea ce 
privește negocierile aflate în curs privind revizuirea 
Regulamentului 45/2001, care stabilește normele 
pentru protecția datelor în instituțiile și organele UE, 
precum și în ceea ce privește reforma Regulamentului 
privind confidențialitatea și comunicațiile electronice.

În 2017, am publicat avize privind propunerile pentru 
ambele regulamente și am subliniat nevoia de asigurare 

https://icdppc.org/
https://icdppc.org/
https://twitter.com/Buttarelli_G
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataDrivenLife?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DigitalEthics?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/less-sometimes-more_en
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
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a consecvenței cu RGPD. Discuțiile cu privire la 
revizuirea Regulamentului 45/2001 au trecut la etapa 
de trilog în noiembrie 2017 și continuăm să solicităm un 
acord cât de curând posibil, în conformitate cu 
angajamentul legiuitorilor de a asigura că aceste norme 
intră în vigoare în aceeași zi cu RGPD. Acest lucru este 
important pentru a asigura că instituțiile UE pot 
conduce prin puterea exemplului în ceea ce privește 
aplicarea noilor norme de protecție a datelor.

Am lucrat din greu în vederea pregătirii instituțiilor UE 
pentru noile norme. În special, ne-am axat pe 
familiarizarea acestora cu principiul responsabilității, 
care le impune nu doar să se conformeze noilor norme, 
ci și să dea dovadă de această conformare. Am lucrat 
îndeaproape cu responsabilii cu protecția datelor din 
instituțiile UE pentru a-i ajuta să se pregătească, însă 
am luat legătura, de asemenea, cu conducerea și cu 
alți membri ai personalului UE afectați de noua 
legislație.

În avizul nostru privind conf idențialitatea și 
comunicațiile electronice, am solicitat norme mai 
inteligente, mai clare și mai puternice și am prezentat, 
de asemenea, motivele noastre principale de 
preocupare. Progresele înregistrate în ceea ce privește 
această legislație au fost mai lente, însă am fost 
mulțumiți să constatăm faptul că raportul Parlamentului 
European privind confidențialitatea și comunicațiile 
electronice, care va fi utilizat în negocierile de trilog 
purtate cu Comisia și Consiliul, s-a bazat pe 
recomandările noastre. Vom continua să urmărim 
evoluțiile Regulamentului privind confidențialitatea și 
comunicațiile electronice în anul 2018 și sperăm că se 
va ajunge la un acord cât de curând posibil.

@EU_EDPS

#EDPS calls for strong and smart 
new rules to protect #confidentiality 
of communications #ePrivacy 
https://t.co/rwbDhql4yn

De asemenea, am investit multă energie în pregătirile 
pentru RGPD în 2017. Acest demers a implicat lucrul 
îndeaproape cu colegii noștri din cadrul Grupului de 
lucru „articolul 29” atât în ceea ce privește elaborarea 
de orientări legate de prevederile principale ale RGPD, 

cât și crearea Comitetului european pentru protecția 
datelor (CEPD), pentru care AEPD va pune la dispoziție 
secretariatul. CEPD va prelua responsabilitățile 
Grupului de lucru „articolul 29”, precum și executarea 
altor sarcini care vizează asigurarea aplicării 
consecvente a RGPD în întreaga UE. Am înregistrat 
progrese semnificative în pregătirile pentru această 
nouă responsabilitate în 2017, selectând un logo, 
creând un site și instituind un sector CEPD dedicat în 
cadrul AEPD. Pornind de la colectarea și analiza 
necesităților secretariatului CEPD și ale APD-urilor 
naționale pentru noile proceduri de cooperare și 
consecvență și de la analiza opțiunilor tehnologice, în 
2017 s-au luat decizii în ceea ce privește platforma 
tehnică și s-a demarat proiectul de implementare. 
Pregătirile vor continua pe parcursul primei jumătăți 
a anului următor, pentru a asigura calitatea operațională 
a comitetului până în luna mai 2018.

Pe lângă pregătirea pentru noua legislație, Strategia 
AEPD stabilește sarcina de facilitare a elaborării 
responsabile și informate a politicilor. În 2017, eforturile 
noastre le-au depășit pe cele din anii precedenți 
depuse în cadrul mandatului actual. Nu numai că 
a crescut numărul de avize pe care le-am emis privind 
propunerile UE cu protecția datelor și implicațiile vizând 
confidențialitatea, ci am furnizat, de asemenea, 
orientări practice pentru factorii de decizie politică prin 
publicarea unui Set de instrumente pentru necesități 
(Necessity Toolkit). Mai mult, două dintre avizele pe 
care le-am emis au fost solicitate direct de către 
Consiliu, fapt fără precedent. Ambele observații au 
rolul de a demonstra calitatea și importanța avizelor pe 
care le emitem către instituțiile UE, precum și 
cooperarea din ce în ce mai bună pe care o avem în 
special cu Consiliul.

@EU_EDPS

#EDPS publishes necessity toolkit 
as part of commitment to facilitating 
responsible & informed policymaking  
http://europa.eu/!Yu63VB

Între timp, sub egida rolului nostru de supraveghere, 
ne-am asumat o nouă responsabilitate în 2017: 
supravegherea Europol. Una dintre provocările 
principale cu care ne confruntăm în această nouă 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-15_regulation_45-2001_en.pdf
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2017/press-statement-edps-calls-swift-agreement-new_en
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-24_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-10-05_edps_recommendations_on_ep_amendments_en.pdf
https://t.co/rwbDhql4yn
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
http://europa.eu/!Yu63VB
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capacitate este asigurarea faptului că Europol 
poate găsi echilibrul corespunzător între securitate 
și confidențialitate atunci când se confruntă cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul 
asigurării respectării legii. Ne-am străduit să 
stabilim relații de lucru eficace cu colegii noștri de 
la Europol și am încheiat anul 2017 cu o inspecție 
productivă a activităților acestora de prelucrare 
a datelor cu caracter personal. Așteptăm cu 
nerăbdare să fructif icăm aceste temelii în anul 
2018 și sperăm ca Europol să dea un exemplu 
pentru alte entități prin promovarea unei abordări 
mature în ceea ce pr ivește secur i tatea ș i 
confidențialitatea.

@EU_EDPS

#EDPS & JSB handover ceremony 
set new era in #DataProtection 
#supervision of @Europol! #EDPS 
to work as supervisor & advisor

Administrarea internă

Asigurarea faptului că administrarea noastră internă și 
politicile de protecție a datelor sunt adecvate și eficace 
joacă un rol esențial, permițând instituției să își 
îndeplinească obiectivele. Aceasta dobândește o și mai 
mare importanță având în vedere sprijinul administrativ 
pe care îl vom asigura pentru CEPD.

În 2017, ne-am continuat munca în vederea asigurării 
faptului că CEPD primește resursele umane și 
financiare necesare pentru a-și realiza sarcinile. Acest 
demers a inclus crearea sectorului CEPD și un plan 
ambițios de recrutare în prima jumătate a anului 2018. 
De asemenea, am pus în practică protecția datelor prin 
imp lement a rea  ins t r umentu lu i  A EPD de 
responsabilitate pentru protecția datelor, asigurându-ne 
că și noi suntem pregătiți la rândul nostru pentru noul 
regulament și că putem să oferim un exemplu de urmat 
pentru alții.

În plus, am introdus noi instrumente și politici precum 
instrumentul RU de planificare prospectivă și politici 
privind egalitatea de șanse și diversitatea, toate 
elaborate pentru a asigura faptul că AEPD rămâne un 
mediu de lucru eficient și plăcut.

Comunicarea mesajului

În mod asemănător, pe măsură ce rolul și 
responsabilitățile noastre continuă să crească, este 
mai important ca niciodată să putem comunica despre 
munca noastră într-un mod cât mai eficace și 
transparent posibil.

În martie 2017 am lansat un nou site, conceput exact în 
acest scop. La puțin timp, a urmat un buletin de 
informare cu un aspect nou, care a marcat sfârșitul 
eforturilor noastre de a redenumi și a actualiza 
imaginea AEPD pentru o nouă eră. Lucrul la crearea de 
noi site-uri pentru CEPD și pentru conferința 
internațională din 2018 este în prezent în plină 
desfășurare, ambele proiecte fiind programate spre a fi 
finalizate în 2018.

@EU_EDPS

New #EDPS website is now live at 
http://www.edps.europa.eu - 
Discover all new features & give us 
your feedback! Video:  
https://t.co/847R3LqVTY

Pe lângă aceasta, am continuat să ne extindem sfera 
de influență, nu doar prin intermediul rețelelor de 
socializare și al activităților mediatice, ci și prin 
intermediul vizitelor și al evenimentelor de studiu.

Având în vedere că se apropie termenele-limită pentru 
CEPD și conferința internațională din 2018, precum și 
că rolul și prezența pe plan global a AEPD sunt în 
continuă creștere, anticipăm un alt an plin în 2018.

Indicatori-cheie de performanță pentru 
2017

Indicatorii-cheie de performanță (ICP), stabiliți în 
conformitate cu obiectivele strategice și cu planul de 
acțiune definite în Strategia 2015-2019, ne ajută să 
monitorizăm performanța activităților noastre și să le 
ajustăm, după caz, pentru a spori impactul pe care îl 
are munca depusă de noi și eficiența utilizării 
resurselor.

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters_en
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
http://www.edps.europa.eu
https://t.co/847R3LqVTY
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Tabloul ICP care urmează conține o scurtă descriere 
a fiecărui indicator și rezultatele la 31 decembrie 2017. 
În majoritatea cazurilor, aceste rezultate sunt măsurate 
în raport cu obiectivele inițiale.

În 2017, majoritatea indicatorilor și-au îndeplinit 
obiectivele sau le-au depășit, indicând faptul că 
punerea în aplicare a obiectivelor strategice relevante 
este pe drumul cel bun și nu necesită măsuri de 
remediere.

Următoarele informații clarifică rezultatele monitorizării 
a trei ICP:

• ICP 4 analizează impactul avizelor selectate ale 
AEPD. Acest ICP nu a putut fi evaluat astfel cum 
s-a planif icat din cauza unor întârzieri ale 
procesului legislativ care au făcut imposibilă 
desfășurarea exercițiului astfel cum era plănuit în 
legătură cu cele două avize selectate pentru 2017 
[Directiva privind conținutul digital și revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001]. Acest ICP este 
reexaminat având în vedere faptul că depinde 
puternic de factori care nu se află sub controlul 

AEPD, cum ar fi evoluțiile și întârzierile din 
procesul legislativ;

• ICP 7 este indicatorul compozit pentru accesările 
site-ului și persoanele care urmăresc contul de 
Twitter. Acest ICP a produs rezultate mixte: în vreme 
ce numărul de persoane care urmăresc contul de 
Twitter depășea cu mult obiectivul, numărul de 
accesări ale site-ului AEPD a fost mai mic decât 
obiectivul stabilit. Aceasta se datorează în principal 
faptului că cifrele pentru accesările din 2017 ale site-
ului iau în considerare doar numărul de vizitatori 
începând cu lansarea noului site AEPD în martie 
2017. Feedbackul extrem de pozitiv pe care l-am 
primit în ceea ce privește noul site și numărul suficient 
de ridicat de vizitatori ne permit să conchidem că 
acesta rămâne o resursă online prețioasă pentru cei 
interesați de activitatea desfășurată de noi, precum și 
de protecția datelor în general;

• ICP 8, privind satisfacția personalului, nu a fost 
evaluat în 2017 deoarece este legat de sondajul RU, 
un exercițiu bienal care urmează să se desfășoare 
din nou în 2018.
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INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ REZULTATE LA 
31.12.2017 ȚINTA 2017

Obiectivul 1 – Asigurarea protecției datelor în mediul digital

ICP 1 Numărul de inițiative care promovează tehnologiile 
pentru creșterea gradului de confidențialitate și 
protecția datelor organizate sau coorganizate de 
AEPD

9 9

ICP 2 Numărul de activități axate pe soluții (interne și 
externe) de politici multidisciplinare

8 8

Obiectivul 2 – Dezvoltarea de parteneriate globale 

ICP 3 Numărul de cazuri tratate la nivel internațional (Grupul 
de lucru „articolul 29”, Consiliul Europei, OCDE, 
GPEN, conferințe internaționale) la care AEPD a oferit 
o contribuție scrisă însemnată

31 10

Obiectivul 3 – Deschiderea unui nou capitol privind protecția datelor în UE

ICP 4 Analiza impactului rezultatelor privind avizele AEDP N/A pentru 2017

ICP 5 Nivelul de satisfacție al responsabilului cu protecția 
datelor/coordonatorului pentru protecția datelor/
controlorilor în ceea ce privește cooperarea cu AEDP 
și îndrumarea, inclusiv satisfacția persoanelor vizate 
privind formarea

92,3 % 60 %

ICP 6 Rata de tratare a cazurilor de pe lista de prioritate 
a AEDP (actualizată periodic) sub formă de comentarii 
informale și opinii oficiale

100 % 90 %

Factori – Comunicare și gestionarea resurselor

ICP 7

(indicator 
compozit)

Numărul accesărilor site-ului AEPD

Numărul de persoane care urmăresc contul de Twitter 
al AEDP

181 805

9 407

Anul 2015 ca an de 
referință (195 715 
accesări ale site-ului, 
3 631 de persoane 
urmăreau contul de 
Twitter) + 10 % 

ICP 8 Nivelul de satisfacție al personalului N/A pentru 2017
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Următoarele obiective au fost selectate pentru 2018 în 
cadrul Strategiei generale pentru 2015-2019. Vom 
raporta cu privire la rezultate în Raportul anual 2018.

Pregătiri pentru CEPD

În temeiul Regulamentului general privind protecția 
datelor (RGPD), Comitetul european pentru protecția 
datelor (CEPD) va înlocui Grupul de lucru „articolul 29” 
în luna mai 2018. Prin urmare, acțiunile noastre 
pregătitoare vor continua în timpul primei jumătăți 
a anului 2018 pentru a ne asigura că secretariatul 
CEPD este gata să demareze lucrul din ziua în care 
RGPD intră în vigoare, precum și că sunt instituite 
măsurile tranzitorii corespunzătoare în vederea unei 
preluări fără dificultăți. Aceste acțiuni vor include 
asigurarea faptului că dispunem de resurse umane și 
financiare suficiente și că am stabilit metodele de lucru 
adecvate. De asemenea, vom continua lucrul la 
sistemul informatic de comunicații și la site-ul CEPD TI 
(EDPB IT). Vom menține cooperarea strânsă cu Grupul 
de lucru „articolul 29”, în ceea ce privește atât 
pregătirile pentru CEPD, cât și elaborarea de orientări 
privind punerea în aplicare a RGPD.

Finalizarea cadrului UE privind protecția 
datelor

În ianuarie 2017, Comisia a emis propuneri pentru un 
nou Regulament privind protecția datelor în instituțiile și 
organele UE, în vederea înlocuirii normelor actuale 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001, precum și 
pentru un nou Regulament privind confidențialitatea și 
comunicațiile electronice. La finele anului 2017, 
negocierile de trilog dintre Parlamentul European, 
Comisie și Consiliu cu privire la revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 erau în curs de 
desfășurare, în vreme ce lucrul la Regulamentul privind 
confidențialitatea și comunicațiile electronice 
a continuat în cadrul Consiliului.

În 2018, vom continua să urmărim în mod activ 
negocierile în curs și să oferim opinii specifice, după 
caz. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că ambele 
regulamente se aliniază cât de mult posibil cu principiile 
RGPD și pot intra în vigoare în termenul cel mai scurt 
posibil.

Pregătirea pentru regulamentul revizuit în 
cazul instituțiilor UE

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 revizuit va defini rolul și 
competențele de supraveghere ale AEPD și va stabili 
normele pe care trebuie să le aplicăm în instituțiile și 
organele UE. Prin urmare, vom continua să dedicăm 
resurse considerabile pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestor norme într-un mod eficient și eficace. 
Acest demers include actualizarea procedurilor noastre 
interne pentru ca acestea să fie în conformitate cu noul 
regulament, precum și colaborarea cu instituțiile și 
organele UE pentru a le sprijini să pună în aplicare 
noile norme. Acest lucru este important pentru 
a asigura că instituțiile UE pot conduce prin puterea 
exemplului în ceea ce privește aplicarea noului pachet 
UE de protecție a datelor.

Supravegherea eficace a Europol

Un nou cadru privind protecția datelor pentru Europol 
a intrat în vigoare la 1 mai 2017, împuternicind AEPD ca 
noua autoritate de supraveghere a organismului. Noul 
nostru rol implică realizarea de sarcini de supraveghere, 
inclusiv gestionarea plângerilor, consultări, solicitări de 
informații, anchete și inspecții. Furnizăm, de asemenea, 
secretariatul și cooperăm cu autoritățile naționale de 
supraveghere ca parte din Comitetul de cooperare. În 
2018 vom continua să instituim un cadru pentru 
supravegherea eficientă, pornind de la succesele și 
lecțiile învățate în urma primelor opt luni de 
supraveghere. De asemenea, ne vom concentra pe 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a persoanelor, 
axându-ne în special pe principiul responsabilității. Una 
dintre provocările principale cu care ne confruntăm este 
asigurarea faptului că Europol găsește echilibrul 
corespunzător între securitate și confidențialitate atunci 
când prelucrează datele cu caracter personal în scopul 
asigurării respectării legii.

Punerea în practică a expertizei noastre în 
domeniul tehnologiei informației

Vom continua să ne dezvoltăm abordarea în ceea ce 
privește inspecțiile, concentrându-ne asupra aspectelor 
de ordin tehnologic, în special asupra celor care 
vizează sistemele de informații la scară largă ale UE și 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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în domeniul securității și al asigurării respectării legii, 
cum ar fi Europol. De asemenea, urmărim să utilizăm 
Laboratorul AEPD pentru a efectua inspecții de la 
distanță ale site-urilor și ale aplicațiilor pentru 
dispozitive mobile a căror funcționare este gestionată 
de instituțiile UE. Mai mult, vom continua să facilităm 
discuția dintre experții în domeniul tehnologic și cel 
juridic în ceea ce privește conceptele și metodologiile 
care vizează transformarea în realitate a protecției 
datelor începând cu momentul conceperii și a protecției 
implicite a datelor, precum și încurajarea elaborării de 
noi abordări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cadrul organizațiilor aflate sub 
supravegherea noastră.

Finalizarea Uniunii securității

În 2018 preconizăm că vom emite avize privind trei 
propuneri viitoare ale Comisiei care vizează frontierele 
și securitatea UE. Acestea vor include avize privind 
interoperabilitatea sistemelor UE de informații, accesul 
transfrontalier al autorităților de aplicare a legii la 
dovezile electronice și accesul transfrontalier la datele 
financiare și utilizarea acestora de către autoritățile de 
aplicare a legii. De asemenea, vom urmări îndeaproape 
evoluțiile legate de păstrarea datelor de comunicații.

Orientări în materie de tehnologie și 
protecția datelor

În 2016, am emis ghiduri privind protecția datelor cu 
caracter personal în cadrul serviciilor web și al 
aplicațiilor pentru dispozitive mobile. În 2018, vom 
emite ghiduri privind guvernanța și gestionarea 
sistemelor informatice, precum și tehnologia de tip 
cloud computing. Ne vom utiliza expertiza tehnologică 
pentru a sprijini AEPD în îndeplinirea rolurilor noastre 
de consilier și supraveghetor și urmărim să sporim 
vizibilitatea activității desfășurate de noi în acest 
domeniu prin revizuirea și emiterea de orientări și de 
consiliere în materie de politici cu privire la tehnologii 
specifice sau abordări metodologice, în special cele 
legate de securitate.

Facilitarea evaluării necesității și 
a proporționalității

În 2017, am publicat un Set de instrumente pentru 
necesități (Necessity Toolkit), care urmărește să le 
ofere factorilor de decizie politică un ghid practic în 
ceea ce privește modul de aplicare a principiului 
necesității în ceea ce privește protecția datelor. În 
2018, plănuim să aducem contribuții asemănătoare 

legate de principiul proporționalității în legislația UE 
privind protecția datelor, ca parte din eforturile noastre 
de a facilita elaborarea responsabilă și informată 
a politicilor în instituțiile UE.

Protecția datelor devine digitală

În conformitate cu articolul 25 din RGPD, protecția 
datelor începând cu momentul conceperii și în mod 
implicit a devenit o cerință obligatorie. Plănuim să 
creștem nivelul de conștientizare a necesității de 
a aplica aceste principii prin emiterea unui aviz pe 
această temă la începutul lui 2018. În plus, dorim să 
încurajăm proiectanții să integreze tehnologii de 
protecție a vieții private în noile aplicații și plănuim să 
facem acest lucru prin acordarea unui premiu 
aplicațiilor mobile pentru sănătate care respectă viața 
privată (mHealth).

Vom colabora, de asemenea, cu Rețeaua de inginerie 
pentru protecția vieții private pe internet (IPEN) pentru 
a crește profilul domeniului ingineriei pentru protecția 
vieții private. Munca desfășurată de IPEN este vitală 
pentru asigurarea aplicării efective a protecției datelor 
începând cu momentul conceperii și a protecției 
implicite a datelor, aceasta reunind specialiști din 
domeniul tehnologiei, juridic și al confidențialității 
pentru a promova tehnologia și tehnicile de inginerie 
care respectă viața privată. Prin valorificarea atelierelor 
de succes cu reprezentanți din mediul academic, din 
industrie și din societatea civilă, eforturile de cooperare 
ale IPEN se vor intensifica în 2018.

IPEN va continua să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile tehnologice care sunt susceptibile să aibă un 
impact asupra protecției datelor și a vieții private și va 
face cunoscute constatările sale prin publicarea de 
rapoarte de cercetare și de recomandări de politică 
vizând menținerea la curent a comunităților mai largi de 
confidențialitate, informatice și de inginerie.

Realizarea de progrese în ceea ce privește 
inițiativa Digital Clearinghouse

În 2017 am lansat inițiativa Digital Clearinghouse. 
Proiectul urmărește să reunească agenții din domeniul 
concurenței, al protecției consumatorilor și al protecției 
datelor care sunt dispuse să facă schimb de informații 
și să discute modul de aplicare a normelor care susțin 
interesele persoanelor fizice în spațiul digital. Pentru 
2018 sunt planificate întruniri ulterioare ale Digital 
Clearinghouse, unde se va urmări continuarea 
demersurilor începute în 2017, cu posibilitatea extinderii 
acestei activități pentru a cuprinde subiectul 

https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-11_necessity_toolkit_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-11_necessity_toolkit_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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discriminării inechitabile prin preț și cel al răspunderii 
intermediarilor.

Microdirecționarea în scopuri 
necomerciale

În 2018, plănuim să emitem un aviz privind 
microdirecționarea alegătorilor, manipularea în mediul 
online și datele cu caracter personal. Acest aviz se va 
concentra, de asemenea, asupra utilizării volumelor mari 
de date în campaniile politice și va contribui la 
determinarea provocărilor în materie de protecție 
a datelor legate de microdirecționarea alegătorilor prin 
utilizarea conținutului personalizat, inclusiv a știrilor false 
(fake news), pentru a influența comportamentul electoral 
al acestora.

Integrarea eticii în activitatea zilnică 
a autorităților pentru protecția datelor

Activitatea desfășurată de AEPD și de Grupul 
consultativ în materie de etică pe parcursul mandatului 
actual a sporit vizibilitatea eticii digitale în cadrul 
comunității de protecție a datelor. Acum este important 
să începem să integrăm cunoștințe de ordin etic în 
munca noastră zilnică în calitate de autoritate 

independentă de reglementare și consilier de politică, 
precum și să cooperăm cu colegii noștri de la alte 
autorități pentru protecția datelor (APD) pentru a realiza 
acest lucru. Conferința internațională a comisarilor 
însărcinați cu protecția datelor și a vieții private 
(International Conference of Data Protection and 
Privacy Commissioners – ICDPPC), care va fi găzduită 
la Bruxelles de către AEPD și Comisia Republicii 
Bulgaria pentru protecția datelor cu caracter personal 
(CPDP) în octombrie 2018, va oferi un forum excelent, 
prin intermediul căruia se va putea elabora și consolida 
această cooperare la scară internațională.

Pregătiri pentru conferința internațională

Activitatea Grupului consultativ în materie de etică se 
va încheia în 2018, odată cu publicarea raportului 
acestuia, care va oferi o imagine de ansamblu asupra 
deliberărilor sale. Raportul va oferi o contribuție 
importantă la discuțiile care vor avea loc în cadrul 
conferinței internaționale din 2018. În 2018, vom 
continua pregătirile pentru conferința internațională, în 
ceea ce privește atât logistica, cât și programul. Țelul 
nostru este să facilităm dialogul purtat de o gamă largă 
de grupuri și de persoane care provin din diverse 
discipline, pe tema eticii digitale.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://icdppc.org/
https://icdppc.org/
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Pentru a asigura că munca depusă de noi își menține 
cursul dorit, ne-am angajat să efectuăm o evaluare la 
jumătatea perioadei a Strategiei AEPD în colaborare cu 
părțile interesate, precum și să raportăm cu privire la 
rezultatele acestei evaluări în Raportul anual 2017.

Un consultant extern a efectuat evaluarea, desfășurând 
interviuri cu 15 părți interesate interne și externe în 
lunile septembrie și octombrie 2017, prin utilizarea unui 
chestionar (a se vedea „Întrebările de interviu”). Părțile 
interesate externe au inclus reprezentanți ai autorităților 
naționale europene pentru protecția datelor (APD), 
membri ai comunității responsabililor cu protecția 
datelor (DPO), reprezentanți din partea instituțiilor UE 
implicate în controlul politicilor și al datelor, membri ai 
comunității tehnologice și reprezentanți din partea 
ONG-urilor care se ocupă de datele cu caracter 
personal și de protecția drepturilor omului. La 30 
noiembrie 2017, în timpul unui atelier de o zi al 
conducerii AEPD, consultantul a raportat cu privire la 
feedbackul primit. Discuțiile noastre au avut drept 
rezultat concluziile de mai jos.

Evaluarea realizărilor noastre

Abordarea adoptată în Strategia AEPD a fost 
considerată ca fiind extrem de reușită, una dintre 
păr ț i le interesate externe af irmând că noii 
supraveghetori au preluat splendid ștacheta de la 
echipa precedentă. Noii supraveghetori au adus 
o transformare vastă în ceea ce privește viziunea, 
misiunea și strategia organizației, cu scopul de a o 
conduce spre o poziție globală fruntașă și de a-i aduce 
vizibilitate la nivel mondial.

Cei intervievați au apreciat abordarea constructivă, 
pragmatică și orientată spre client adoptată de AEPD. 
Părțile interesate externe au considerat că AEPD ar 
trebui să continue să desfășoare activitățile pe care le 
face bine: să ofere consultanță, să furnizeze analize 
efectuate de experți și să mențină legătura cu instituțiile 
UE, asigurându-se, în același timp, că nu este 
percepută ca fiind obstrucționistă. Strategia transformă 
efectiv AEPD dintr-un centru de excelență pentru studiu 
și analiză juridică într-un centru de greutate 
internațional în domeniul protecției datelor.

Rezultatele evaluării ne-au permis să conchidem că nu 
este nevoie ca misiunea sau obiectivele strategice 
prezentate în strategie să sufere modif icări 
fundamentale. Toate continuă să fie relevante. De la 
publicarea strategiei la începutul lui 2015, nu au existat 
evoluții semnificative și neașteptate în ceea ce privește 
protecția datelor, iar instituția se află în punctul în care 
ne-am așteptat să se situeze la acest moment al 
mandatului. De asemenea, am putut să preconizăm 
mai multe evoluții precum interesul crescând pentru 
dimensiunea etică a prelucrării datelor cu caracter 
personal și anumite hotărâri pronunțate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Asigurarea unei abordări eficace în ceea 
ce privește cea de a doua jumătate 
a mandatului nostru

Pentru a justifica impactul unor factori externi care nu 
ar fi putut fi preconizați în 2015, cum ar fi Brexit, noul 
guvern american și atacurile teroriste, am decis că ar fi 
cazul să aducem strategiei unele ajustări limitate.

Am acceptat, de asemenea, faptul că este posibil ca 
volumul de lucru aferent unora dintre sarcini, cum ar fi 
supravegherea Europol și crearea noului Comitet 
european pentru protecția datelor (CEPD), să fi fost 
subestimat. Deși cooperarea noastră cu părțile 
interesate a fost în general considerată ca fiind 
satisfăcătoare, unele dintre părțile intervievate și-au 
exprimat preocuparea în ceea ce privește relațiile 
viitoare cu CEPD și necesitatea ca AEPD să poată 
supraveghea toate organele UE, inclusiv pe cele din 
domeniul justiției și al afacerilor interne.

Unele părți interesate interne au exprimat opinia potrivit 
căreia calea de la definirea strategiei la executarea 
acesteia nu este mereu clară. Deși modalitatea în care 
AEPD interacționează cu lumea exterioară s-a 
schimbat semnificativ, modul în care instituția 
funcționează pe plan intern nu s-a modificat foarte 
mult. Prin urmare, ar putea fi necesar să se realizeze 
unele schimbări organizatorice limitate, pentru 
a asigura că organizația funcționează optim până la 
finalul mandatului. Este important, în special, să se 
îmbunătățească comunicarea pe plan intern dintre 
AEPD și Adjunctul Autorității și restul organizației, 
precum și să se prioritizeze mai bine sarcinile. La 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
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cererea AEPD și a Adjunctului Autorității, Directorul 
interimar al AEPD va lansa discuții cu directorii și cu 
Comitetul pentru personal și va depune un plan de 
acțiune la Consiliul de administrație. Acest plan va 
aborda aspecte precum modalități de lucru mai 
inteligente, delegarea sporită a sarcinilor și măsuri 
suplimentare vizând o mai bună gestionare a volumului 
de lucru al AEPD.

Atât părțile interesate interne, cât și cele externe au 
fost de acord că organizația suferă de o lipsă gravă de 
personal suficient, în ceea ce privește atât numărul, 
cât și unele domenii de expertiză. Instituția a fost 
descrisă ca fiind mult prea mică pentru a putea să își 
gestioneze responsabilitățile și volumul de lucru aflat 
în continuă creștere. Directorul interimar va lansa 
o reflecție strategică cu directorii referitor la modul de 
a spori resursele pe termen mediu. De asemenea, 
trebuie să ne asigurăm că adoptăm o abordare foarte 
selectivă în ceea ce privește noile provocări, 
continuând, în același timp, să formăm personalul 
existent pentru a-l sprijini să își extindă expertiza. 
AEPD ar putea, de asemenea, să beneficieze de pe 
urma colaborării cu organe consultative având 
domenii de cunoaștere strategice.

Protecția datelor reprezintă o preocupare nouă în multe 
domenii diferite, cum ar fi protecția consumatorului și 
dreptul concurenței, iar specialiștii din aceste domenii 
urmăresc să elaboreze o abordare coerentă în ceea ce 
privește protecția datelor. Astfel cum a remarcat o parte 
interesată, nu avem nevoie de excelență academică 
din partea AEPD, avem nevoie de consiliere practică și 
specializată în ceea ce privește necesitățile noastre 
reale. Pe cale de consecință, trebuie să trecem dincolo 
de abordarea noastră juridică tradițională și să ne 

dezvoltăm de urgență expertiza privind noile tehnologii 
și impactul lor, precum și expertiza în ceea ce privește 
operațiunile statului în domeniul asigurării respectării 
legii, al serviciilor secrete, al anchetelor judiciare și al 
practicilor de afaceri.

AEPD se află într-o poziție puternică, care îi oferă 
posibilitatea de a influența politicile privind protecția 
datelor în Europa. Cu toate acestea, nici cele mai 
optimiste preconizări ale noastre nu ar fi putut anticipa 
creșterea amplă a interesului față de protecția datelor, 
venită din afara granițelor Uniunii. Regulamentul 
general privind protecția datelor (RGPD), care va intra 
pe deplin în vigoare începând cu luna mai 2018, este 
considerat de mulți în prezent ca fiind un standard 
global. Responsabilitatea pentru organizarea 
Conferinței internaționale a comisarilor însărcinați cu 
protecția datelor și a vieții private din 2018 reflectă, de 
asemenea, poziția UE ca lider internațional în acest 
domeniu. Luând acest aspect în considerare, ar putea 
fi necesar să se reanalizeze elemente ale strategiei 
pentru a se asigura că acestea reflectă mai bine mediul 
internațional în care ne regăsim.

În timpul atelierului de o zi al conducerii, liderii AEPD 
au indicat clar faptul că instituția va continua să fie 
o voce constantă și influentă în ceea ce privește 
protecția datelor în întreaga lume, la fel ca în Europa, 
pe durata rămasă din mandatul actual. Activitățile 
noastre din ultimii câțiva ani au dat naștere unor 
așteptări mari, pe care trebuie să le îndeplinim. AEPD 
va aborda cea de a doua parte a mandatului cu un 
suflu nou de energie, în special având în vedere 
apropierea Conferinței internaționale a comisarilor 
însărcinați cu protecția datelor și a vieții private, pe 
care o vom găzdui în parteneriat în octombrie 2018.
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Întrebările de interviu

Având în vedere transformările 
și perturbările cauzate de ritmul 

accelerat actual al schimbării, cum 
a evoluat lumea protecției datelor în 

decursul ultimilor trei ani?
În linii mari, a reușit AEPD 

să se transforme pentru a ține 
pasul cu aceste modificări? Cum 
evaluați rolul jucat de AEPD cu 

noua echipă de supraveghetori?

Întrebări suplimentare pentru 
părțile interesate interne

• Cum poate AEPD să își asigure 
o poziție fruntașă în UE și în lume?

• Ce trebuie să facem pentru 
a asigura că AEPD va fi unul dintre 

marii câștigători în această eră 
a schimbărilor rapide?

Lumea este din ce în ce mai mult 
dominată de mari volume de date, 

de entități care revoluționează lumea 
tehnologică, de noi reguli de joc pentru 

organizațiile existente, de nou-veniți și de 
puncte critice în ceea ce privește comportamentul 

entităților implicate: cetățeni, părți interesate, 
infractori cibernetici, teroriști. Care sunt provocările 
fundamentale atât pentru protecția datelor și a vieții 
private în calitate de drepturi fundamentale, cât și 

pentru AEPD în calitate de instituție pe termen 
scurt și mediu? Și cum este pregătită AEPD să 
le facă față? Care sunt aspectele pozitive ale 

activității desfășurate de AEPD și care 
sunt aspectele care trebuie să sufere 

modificări?

În opinia dumneavoastră, există 
elemente care nu erau cunoscute 
cu doi sau trei ani în urmă și care 
ar necesita modificări în ceea ce 
privește misiunea sau obiectivele 

AEPD pentru a doua parte 
a mandatului actual (2018-2019)?

În era transformărilor și 
perturbărilor digitale, care 

este rolul AEPD în Europa și în 
lume și cum ar putea AEPD să 

coopereze cel mai bine cu ceilalți 
actori din domeniu pentru a asigura 

îndeplinirea viziunii, a misiunii și 
a obiectivelor sale?

Ați avea alte sugestii sau 
recomandări pentru AEPD?





Contactați UE

În persoană

În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai 
apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail

Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest 
serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE

Online

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://
europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE

Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://publications.europa.eu/ro/
publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul 
dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe

Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile 
lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE

Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi 
descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale

https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://publications.europa.eu/ro/publications
https://publications.europa.eu/ro/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ro
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/ro
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