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Prezentul raport analizează obligațiile pe care organizațiile neguvernamentale le au 

în România pe două domenii cheie care sunt reglementate la nivel european: 

prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML) și 

protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Nu analizăm aici inițiative legislative 

pe aceste două teme, limitându-ne la a încerca să înțelegem care sunt regulile care 

derivă din legislația europeană, cum sunt ele transpuse sau aplicate în Romania, care 

este capacitatea sectorului ONG de a se conforma acestor reguli și care sunt 

instrumentele care ar putea fi utile sectorului în implementarea practică a acestor 

norme.  

 

Pentru a atinge aceste scopuri am analizat atât legislația europeană, cât și pe cea 

națională, am discutat cu instituțiile publice relevante pentru cele două arii de 

activitate și cu ONG-uri care au avut de împărtășit experiențe legate de eforturile de 

conformare la standardele AML și GDPR. Din analiza noastră rezultă faptul că cele 

două domenii au elemente de similaritate (obligațiile derivă din dreptul european, 

există o autoritate de supraveghere și control pentru fiecare dintre ele), dar și elemente 

distinctive (de exemplu faptul că în domeniul GDPR orice persoană care se consideră 

lezată în drepturile sale are deschisă calea judiciară pentru a solicita remedierea 

pretinselor încălcări).  

 

In plus, în colaborare cu alte ONG-uri implicate în politicile publice în sfera AML 

am participat și la analiza noilor reglementări care trebuie transpuse de România, am 

evaluat felul în care respectivele norme au fost transpuse în alte țări europene (Belgia) 

și am formulat sugestii pentru textele de lege aflate în acest moment în dezbatere 

parlamentară. Rămânem așadar implicați în procesul de monitorizare a inițiativelor 

legislative alături de alte ONG-uri, dar alocăm o semnificativă parte a resurselor 

noastre încercării de a crește capacitatea sectorului de a se conforma normelor care 

sunt deja în vigoare.  

 

I. Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 

 

În România cadrul legal privind combaterea și prevenirea spălării banilor este 

asigurat de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului, republicată. Această lege a fost modificată în timp și acum este o 

transpunere a  celei de-a treia Directive privind combaterea și prevenirea spălării 

banilor1. Între timp, la nivelul UE, au mai fost adoptate 2 directive în acest domeniu, a 

IV-a în 2015, respectiv a V-a în iulie 20182. Cea de a patra directivă ar fi trebuit 

transpusă până în primăvara anului 2018, dar proiectul de lege se găsește acum încă în 

Parlament, România riscând declanșarea unei proceduri de infringement din cauza 

acestei întârzieri.  

 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32005L0060 
2 A se vedea secțiunea dedicată Directivei IV și V 



Legea 656/2002 prevede că asociațiile și fundațiile sunt entități raportoare și 

astfel sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a 

spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest scop, pe bază de risc, aplică 

măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le 

permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real. Prin conceptul de clientelă în 

cazul organizațiilor neguvernamentale se înțelege totalitatea persoanelor fizice sau 

juridice cu care interacționează o asociație sau o fundație. 

 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

(http://www.onpcsb.ro/) este instituția care veghează la implementarea legislației în 

materie de prevenire și combatere a spălării banilor în România. Atribuții în acest 

sens au și ANAF și autoritățile de supraveghere existente în anumite sectoare de 

activitate (de exemplu BNR pentru sistemul bancar), însă din perspectiva prezentei 

cercetări, ONPCSB este autoritatea care ne interesează. De altfel în sectorul 

organizațiilor neguvernamentale nu exista o autoritate de supraveghere de sine-

stătătoare, aceste atribuții revenind conform legii ONPCSB și ANAF. 

 

Pe plan internațional România este evaluată periodic de MoneyVal cu privire la 

respectarea standardelor internaționale relevante în domeniul AML. Una dintre 

recomandările FATF – recomandarea specială VIII - spune că: 

„Țările ar trebui să revizuiască caracterul adecvat al legilor și reglementărilor 

referitoare la organizațiile nonprofit pe care țara le-a identificat ca fiind vulnerabile 

la abuzul de finanțare a terorismului. Țările ar trebui să aplice măsuri concentrate și 

proporționale, în conformitate cu abordarea bazată pe risc, unor astfel de organizații 

nonprofit pentru a le proteja de abuzul de finanțare a terorismului, inclusiv: 

(a) de către organizațiile teroriste care prezintă entități legitime; 

(b) prin exploatarea entităților legitime ca conducători pentru finanțarea 

terorismului, inclusiv în scopul evitării măsurilor de înghețare a activelor; și 

(c) prin ascunderea sau ascunderea deturnării clandestine a fondurilor destinate 

scopurilor legitime organizațiilor teroriste.“ 

 

O astfel de evaluare lipsește încă în România – atât în privința gradului de 

vulnerabilitate a sectorului la spălarea banilor și finanțarea terorismului, cât și în 

privința adecvării cadrului legal. Așa cum se observă din formularea recomandării 

speciale VIII accentul cade pe necesitatea de a folosi o abordare bazată pe risc, mai 

ales din perspectiva terorismului și a finanțării acestuia.  

 

Încă din 2008 raportul MoneyVal constată că: 

 Autoritățile române nu analizează periodic ONG-urile cu scopul de a evalua 

vulnerabilitățile în privința finanțării terorismului. 

 Măsurile implementate sunt insuficiente pentru a se asigura că fondurile sau 

alte active colectate sau transferate prin ONG-uri nu sunt deturnate pentru a sprijini 

activitățile teroriștilor sau organizațiilor teroriste. 

 Nu este aplicat criteriul esențial  VIII.2 (protejarea ONG-urilor de riscul 

finanțării terorismului). 

 Autoritățile nu mobilizează sectorul ONG pentru a participa la discuții privind 

impactul și mecanismele de abuz asupra ONG-urilor, precum și privind tendințele 

emergente în finanțarea terorismului și noile măsuri de protecție. 

 

In raportul din 2014 MoneyVal recomanda ca: 

http://www.onpcsb.ro/


 România să evalueze în ce măsură cadrul legal actual aplicabil ONG-urilor 

este adecvat și acoperă cerințele stipulate de recomandarea specială VIII și în ce 

măsură include măsuri adecvate care să asigure responsabilitatea și transparența, 

inclusiv măsuri referitoare la accesibilitatea și păstrarea la zi a informațiilor privind 

identitatea persoanelor care dețin, controlează sau conduc activitățile ONG-urilor 

(inclusiv ofițerii superiori, membri boardului și trustees); 

 România ar trebui să facă evaluări și re-evaluări periodice pentru a analiza 

informațiile noi care apar cu privire la potențiala vulnerabilitate a sectorului ONG la 

activități teroriste; 

 România ar trebui să construiască un program eficient de implicare împreună 

cu sectorul ONG. Acest program ar trebui să includă activități regulate care să 

acopere riscurile privind finanțarea terorismului, conștientizarea sectorului cu privire 

la scopul și metodele prin care ONG-urile pot fi manipulate, precum și cu privire la 

tipologiile de abuz și trendurile existente.  

 

Aceste recomandări sunt foarte relevante pentru activitatea noastră pentru că ne 

ajuta să înțelegem mai bine sensul și scopul urmărit de directivele europene în materia 

AML și felul în care ele ar trebui să fie transpuse în practică în statele membre ale 

UE. în lipsa unei analize serioase privind vulnerabilitățile sectorului ONG la 

finanțarea terorismului și în lipsa unor măsuri aplicate variabil în funcție de riscurile 

identificate, ne aflăm în situația în care ONG-urile sunt incluse pur și simplu în lista 

de entități raportoare, având obligații similare entităților raportoare din alte categorii.  

 

Obligațiile care revin sectorului non-profit în baza legislației naționale  

 

Legea nr. 656/2002 constituite cadrul general de reglementare în materie, lăsând 

la decizia entităților raportoare cum adaptează aceste obligații astfel încât să se 

conformeze obligațiilor legale. Verificarea respectării obligațiilor legale în materie 

revine ONPCSB și ANAF. Expert Forum s-a consultat în ultimele luni cu o parte 

dintre organizațiile care au fost verificate de către ONPCSB , precum și cu ONPCSB. 

Scopul a fost acela de a identifica pe de-o parte care sunt principalele probleme 

practice pe care le întâmpină organizațiile în aplicarea legii. Pe de altă parte am vrut 

să identificăm care sunt cele mai mari vulnerabilități în sectorul ONG din perspectiva 

ONPCSB.  

 

Plecând de la prevederile legale în materie, completate cu recomandările ONPCSB 

în timpul inspecțiilor desfășurate, iată care sunt principalele obligații aplicabile 

sectorului ONG:  

 

1.1. Numirea unei persoane responsabile la nivelul organizației pentru 

prevenirea și combaterea spălării banilor 

 

Legea prevede că asociațiile și fundațiile sunt obligate să numească una sau mai 

multe persoane care au responsabilități pentru aplicarea legii. Numele acesteia va fi 

comunicat ONCSPB. Numirea se poate face printr-o decizie a Adunării Generale a 

Asociației, de exemplu. Aceasta trebuie să detalieze  natura și limitele 

responsabilităților acestei persoane, nefiind suficientă o simplă trimitere la lege. 

  

Conform Legii nr. 656/2002, persoana responsabilă are următoarele atribuții: 



- Să notifice ONCSPB de orice suspiciune că o operațiune ce urmează să fie 

efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului, ca urmare a sesizării 

oricărei persoane fizice sau se autosesizează. Trebuie să verifice motivele suspiciunii 

și să decidă în cauză. 

- Să raporteze la ONPCSB în cel mult 10 zile lucrătoare efectuarea operațiunilor cu 

sume în numerar în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul î lei 

a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe 

operațiuni ce par a avea legătură între ele. 

- Să asigure instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor 

- Răspunde practic pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei 

legi. 

- Întocmește raport scris pentru fiecare tranzacție suspectă, în forma stabilită de 

ONPCSB și îl trimite acestuia 

 

Persoana responsabilă este cea care trebuie să se asigure că procedura internă 

adoptată de organizație este adaptată corect la activitatea și nevoile organizației, că 

este implementată, că personalul și membrii organizației cunosc procedura internă și 

că sunt informați constant despre ultimele noutăți și proceduri în materie.  

 

Problema care intervine în practică este că, de cele mai multe ori, persoana în 

cauză nu are pregătirea necesară pentru a înțelege în complexitatea lor obligațiile ce 

revin organizației în acest domeniu. ONPCSB ar trebui să se ocupă de instruirea 

persoanei responsabile organizând în acest sens cel puțin o dată pe an seminare de 

instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului pentru ONG-

uri. Tot ONPCSB este instituția competentă să ofere sprijin tehnic entităților 

raportoare. Resursele limitate de care dispune ONPCSB, precum și lipsa unui registru 

actualizat al asociațiilor și fundațiilor cu care ONPCSB să poată comunica periodic cu 

privire la nevoile de instruire, face ca acest mecanism să fie puțin cunoscut în cadrul 

sectorului ONG. În lipsa unor seminarii de instruire adaptate la nevoile sectorului, 

desemnarea unei persoane responsabilă risca să rămână o formalitate, lăsând multe 

organizații vulnerabile în fața unui control al ONPCSB. 

 

1.2. Dezvoltarea și implementarea unei proceduri interne de prevenire și 

combatere a spălării banilor 

 

Fiecare entitate raportoare, în cazul de față, asociațiile și fundațiile, trebuie să 

dezvolte și să implementeze o procedură internă de prevenire și combatere a spălării 

banilor, adaptată la nevoile și specificul fiecărei organizații. 

 

Astfel, această procedură internă trebui să conțină următoarele elemente: 

 

A. Aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei la stabilirea unei relații de 

afaceri: simplificate, standard sau suplimentare 

 

În acest sens,  „relație de afaceri” înseamnă relația profesională sau comercială 

legată de activitățile profesionale ale organizației și despre care, la momentul inițierii 

se consideră a fi de o anumită durată3. Cu alte cuvinte, cel puțin în privința asociațiilor 

 
3 Art. 1 lit. h) din Legea nr. 656/2002 



și fundațiilor, ar trebui să aplice măsuri standard cu privire la fiecare relație 

contractuală, în lipsa unei definiții mai clare. Mai mult, în caz de externalizare a 

activității, asociațiile și fundațiile rămân obligate să aplice aceste măsuri. 

În cazul persoanelor fizice, trebuie ca asociațiile și fundațiile să cunoască și să 

păstreze o copie a datelor de stare civilă menționate în documentele de identitate, iar 

în cazul persoanelor juridice, datele menționate în documentele de înmatriculare 

prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția 

reprezintă legal persoana juridică. Această obligație conduce la situația în care 

organizația va trebui să îi solicite fiecărui furnizor documentele de înmatriculare și 

dovada că persoana fizică care semnează de exemplu contractul de prestări servicii 

reprezintă legal persoana juridică sau ca asociația/fundația în cauză să facă aceste 

verificări în baza de date a Registrului Comerțului, acțiune ce necesită cunoștințe 

specializate, pe de-o parte, și plata unui preț pentru fiecare verificare. Rezultatul 

aplicării unor astfel de măsuri ar fi îngreunarea activității organizației din cauza 

birocrației pe care o implică sau constituirea unui departament anti-fraudă la nivelul 

fiecărei organizații. Asociațiile/fundațiile sunt obligate să păstreze o copie după 

documentul de identificare pentru o perioadă de minimum 5 ani începând cu data 

când se încheie relația cu clientul.  

Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei în situația în care 

persoanele cu care se încheie relația de afaceri nu sunt prezente fizic la efectuarea 

operațiunilor.   Comerțul electronic reprezintă o relație de afaceri în care persoanele 

nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor. Acesta se utilizează astăzi pentru 

achiziționarea a o sumedenie de bunuri și servicii, ceea ce ar conduce la situația în 

care asociația/fundația este nevoită să aplice măsuri suplimentare în cazul acestora. 

Legea nu enumeră însă care ar fi aceste măsuri suplimentare de cunoaștere. 

Din discuțiile avute inclusiv în cadrul întâlnirilor comune intre ONPCSB și ONG-

uri a rezultat ca masurile simplificate de cunoaștere a clientelei ar putea fi aplicate 

atunci când ONG-urile interacționează cu instituții publice interne sau internaționale 

sau cu societăți listate la bursa.  

 

În inspecțiile derulate de către ONPCSB, unul din principalele aspecte vizate a 

fost care sunt măsurile de cunoaștere pe care le aplică pentru ca organizația să știe 

care sunt sursele ei de finanțare  și mai ales beneficiarii finali ai acestora. În acest 

sens, organizația este obligată să aplice măsurile de cunoaștere a acestora. În practică 

asta înseamnă că procedura internă trebuie să specifice care sunt aceste măsuri, cine le 

aplică, cât de frecvent și cum se păstrează dovada acestei verificări. 

De exemplu, este recomandat ca la încheierea unui contract de finanțare (grant) 

sau un contract de sponsorizare, organizația să solicite donatorului/sponsorului 

documentele de identificare ale acestuia (statutul, actul de înființare, numele complet 

al asociaților) și să atașeze și să păstreze aceste informații la dosarul contabil al 

contractului respectiv. Trebuie ca organizația să facă verificări privind beneficiarul 

real (cine sunt acționarii). Mai mult decât atât, aceste informații trebuie verificate și 

din alte surse (de exemplu în portalul ONRC, ANAF pentru componența organelor de 

conducere și a acționariatului) imprimate și atașate dosarului.  

În privința organizațiilor care la rândul lor fac subfinanțare, procedura internă 

trebuie să specifice și modul în care aplică măsurile de cunoaștere asupra 

organizațiilor pe care le sub-finanțează. De exemplu, trebuie ca ei să solicite și să 

păstreze documentele de identificare (statutul organizației, hotărârea judecătorească 

de înființare, numărul din registrul asociațiilor și fundațiilor).  

 



B. Încadrarea în categorii de risc a clienților 

 

O altă critică adusă procedurilor interne implementate de ONG-urile care au fost 

verificate de ONPCSB este faptul că nu au încadrat clienții în categorii de risc 

diferite. 

Legislația nu oferă foarte multe detalii cu privire la cum pot entitățile raportoare să 

facă această evaluare pentru a identifica riscurile.  Analiza riscurilor la nivel național 

din perspectiva prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este o 

obligație pe care România la rândul ei nu și-a îndeplinit-o. O astfel de analiză ar 

identifica sectoarele cele mai vulnerabile și ar facilita adoptarea de recomandări 

specifice în funcție de riscurile sectorului. În lipsa ei, sectorul ONG se supune 

acelorași obligații precum și o corporație, deși riscurile, evident sunt mult mai mici.  

Recomandarea primită de unele dintre ONG-uri din partea inspectorilor ONPCSB 

a fost că în categoria de risc mic să fie încadrate companiile listate la bursă, în 

categoria de risc mediu companiile uzuale, iar în categoria de risc mare companiile 

off-shore sau din state aflate pe lista de sancțiuni internaționale. Alte criterii 

recomandate de inspectorii ONPCSB au fost sumele pe care le oferă, frecvența 

donațiilor, dacă fac plata cash sau prin bancă, țara de origine a sponsorului sau 

donatorului. Astfel că în funcție de fiecare categorie de risc, măsurile de cunoaștere 

aplicate trebuie adaptate.  

 

Principalele probleme/dificultăți cu implementarea obligațiilor legale 

 

1. Unele ONG-uri nu au o procedură internă adaptată la nivelul organizației 

  

Cele mai multe organizații nu au o astfel de procedură la nivel intern. Acest lucru 

se datorează în primul rând lipsei de capacitate (resurse financiare și umane) la nivelul  

sectorului  ONG de a face față tuturor obligațiilor cu caracter tehnic și birocratic. În al 

doilea rând, este și o problemă de informare în sector cu privire la obligațiile legale 

aplicabile, dat fiind că multe dintre ONG-uri nu au resursele necesare pentru a apela 

la serviciile unui consilier juridic. 

Astfel că ONPCSB ar trebui, în virtutea activității de instruire pe care o are în 

atribuții, să pună la dispoziția acestora instrumente de îndrumare în construirea unor 

proceduri eficiente și adaptate sectorului. În practică însă ONPCSB nu dispune la 

rândul lui de resursele și expertiza necesară pentru a sprijini acest demers, lăsând 

astfel sectorul ONG vulnerabil în fața unui control de conformitate în domeniu și 

sancțiunilor aferente, cât și riscului de spălare de bani. 

 

2. Componenta de prevenție lasă mult de dorit și afectează și combaterea 

eficientă a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

  

Există o lipsa de capacitate din partea ONCSPB de a furniza sprijin pentru asociații 

și fundații care să dezvolte proceduri eficiente și potrivite pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor. Această lipsa de capacitate se referă atât la resurse 

financiare și umane, cât și la expertiză necesară pentru a înțelege specificul activității 

sectorului non-profit. Acest sector este extrem de divers din perspectiva tipurilor de 

activități care îmbracă haina asociațiilor sau fundațiilor: de la organizații civice până 

la creșe și asociații de proprietari.  

Mai mult, din interacțiunea inspectorilor ONPCSB cu diferite fundații și asociații, 

reiese că aceștia nu sunt familiarizați cu modul în care funcționează sectorul ONG în 



România (sursele de finanțare, standardele de raportare, interacțiunea cu beneficiarii 

mai ales în sectorul de servicii sociale).  

 Inexistența unor ghiduri adaptate și sesiuni de instruire pentru sectorul ONG cu 

privire la obligațiile pe care le au pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, dar 

mai ales cu privire la riscurile reale pe care și le asumă în lipsa lor. În special la nivel 

local, aceste riscuri nu sunt cunoscute. 

 

3. Costuri de conformare cu standardele mari prin raportare la resursele 

existente  

 

În mod special când discutăm despre asociații și fundații, acest aspect este 

problematic întrucât ele nu dispun de resursele financiare sau expertiza necesară 

pentru a se ocupa procedura complexă de verificare a fiecărui client în varii baze de 

date și arhivarea dovezii de căutare la dosarul proiectului. Mai mult decât atât, în 

sectorul privat, nu toate companiile sunt entități raportoare în sensul Legii nr. 

656/2002, pe când toate asociațiile și fundațiile, indiferent de tipul de activitate și 

mărime sunt entități raportoare.  

 
II. Protectia datelor cu caracter personal 

 

Noul Regulament General de Protecția Datelor (GDPR) 2016/679, intrat în vigoare 

în mai 2018, aduce o importantă schimbare de paradigmă în acest domeniu prin faptul 

că pune o responsabilitate mult mai mare asupra operatorilor de date, indiferent de 

dimensiunea lor (companie multinațională sau organizație neguvernamentală). In 

Romania regulamentul GDPR se aplica direct, alaturi de Legea 190/2018 privind 

unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului. Cu toate acestea obligatiile 

privind protectia datelor personale nu sunt cu totul noi, legea anterior aplicabila fiind 

677/2001. Ca si in cazul AML, norme si sandarde aplicabile sectorului ONG exista de 

peste 15 ani, dar simpla lor adoptare prin lege nu inseamna ca practicile de zi cu zi au 

fost semnificativ modificate.  

 

Ce înseamnă date cu caracter personal? 

- orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de 

identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 

identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 

identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 

sociale; 

 

Ce înseamnă operator? 

-  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 

singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt 

stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 



pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul 

intern; 

În sens larg, Regulamentul prevede că un operator din UE care prelucrează date 

personale trebuie: 

- să prelucreze în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată 

- să protejeze drepturile oamenilor care își furnizează datele; 

- să încorporeze măsuri de protecție a datelor în produsele și serviciile oferite încă din 

fazele incipiente ale procesului de dezvoltare; 

- să verifice dacă este necesar un responsabil cu protecția datelor; 

- să păstreze evidențe ale prelucrării datelor; 

- să anticipeze prin evaluări de impact. 

 

Principalele obligații introduse de GDPR: 

 

1. Obligația de desemna un Responsabil privind Protecția Datelor (DPO)  

Aceasta obligatie revine: organizațiilor care au statutul de utilitate publică, 

organizațiilor care prelucrează date personale pe scară largă, organizațiilor care 

prelucrează date speciale (precum date personale ale minorilor, ale persoanelor 

bolnave sau date biometrice). Pana in prezent nu exista o definitie unanim acceptata a 

conceptului de „scara larga” la nivel european. In unele interpretari acest concept ar 

acoperi prelucrarea a mai mult de 2000 de date personale. Obligația exista indiferent 

dacă datele respective se procesează în baza unei obligații legale (de exemplu, 

autoritățile locale solicită ca organizația să proceseze aceste date) sau a unui interes 

legitim (de exemplu, prelucrarea adreselor de e-mail sau a numerelor de telefon 

pentru a putea informa participanții la o conferință/atelier cu privire la agenda sau 

pentru a le transmite materiale online) 

Responsabilul privind Protecția Datelor poate fi o persoană din interiorul 

organizației, dar poate fi și o persoană împuternicită de către organizație. Este 

important a se reține că, chiar și în situația în care DPO este o persoană împuternicită, 

răspunderea pentru procesarea corectă a datelor personale la nivelul organizației 

rămâne la organizație și nu la persoana împuternicită. Nu exista nicio restricție cu 

privire la desemnarea unui membru din conducerea organizației ca Responsabil 

privind Protecția Datelor.  

 

2. Obligația de cartografiere a fluxului de date personale procesate la nivelul 

organizației (art. 30 din GDPR) 

Această obligație se aplică dacă organizația prelucrează date la scară largă. Însă 

Regulamentul nu este foarte clar cu privire la ce înseamnă “scară largă”, iar practica 

nu este suficient de dezvoltată pentru a ajuta în acest sens. De fapt cartografierea 

tipurilor de informatii pe care le detine si prelucreaza organizatia este un pas esential 

in implementarea unei politici de conformare eficiente. 

La nivelul Uniunii Europene s-a adoptat Ghidul privind desemnarea 

Responsabilului privind Datele Personale 4 . Ghidul face referire la faptul că la 

 
4 https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1384  

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1384


momentul actual nu există o practică suficientă pentru a putea defini acest termen, 

insă oferă câteva repere. Astfel, se recomandă ca următorii factori să fie luați în 

considerare atunci când se stabilește dacă prelucrarea este efectuată pe o scară largă: 

- numărul persoanelor vizate – ori un număr exact ori un procent din populația 

relevantă 

- volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare 

- durata sau permanența activității de prelucrare a datelor 

- suprafața geografică a activității de prelucrare 

Exemple de prelucrări pe scară largă includ: 

- prelucrarea datelor pacienților în activitatea regulată a unui spital 

- prelucrarea datelor de călătorie a unei persoane fizice ce utilizează sistemul de 

transport public (spre exemplu urmărire cu ajutorul cardurilor de călătorie) 

- prelucrarea în timp real a datelor de geo-localizare a clienților unei rețele 

internaționale de fast food în scopuri statistice de către o persoană împuternicită de 

operator specializată în furnizarea serviciilor de acest tip 

- prelucrarea datelor clienților în activitatea regulată a unei companii de asigurări 

sau a unei bănci 

- prelucrarea datelor personale de către un motor de căutare în scop de publicitate 

comportamentală 

- prelucrarea datelor (conținut, trafic, localizare) de către furnizorii de telefonie sau 

servicii de Internet 

 

3. Obligația de a efectua o evaluare de impact a datelor personale procesate 

Ulterior cartografierii datelor personale prelucrate la nivelul organizației, trebuie ca 

DPO-ul să evalueze riscul prelucrării datelor personale și să recomande măsuri 

specifice de securitate în funcție de acest risc. 

 

4. Obligația de a informa persoana ale cărei date personale sunt procesate cu 

privire la temeiul în baza căreia se procesează datele respective 

Datele personale se procesează fie în baza unei prevederi legale care obligă 

organizația să le proceseze, fie în baza unui interes legitim al organizației. În ambele 

cazuri trebuie ca persoana ale cărei date sunt procesate să fie informată cu privire la 

acest temei și, dacă este vorba de interes legitim, să îi fie cerut consimțământul expres 

pentru ca datele respective să fie procesate. 

 

5. Obligația de a informa persoana ale cărei date se procesează cu privire la 

perioada de stocare a datelor respective 

Datele personale procesate nu pot fi stocate pe o perioadă nedeterminată. În funcție 

de temeiul în baza căruia sunt procesate (legea sau interesul legitim al operatorului), 

trebuie ca perioada de stocare să fie proporțională, iar persoana respectivă trebuie să 

fie informată cu privire la această perioadă. 

 



6. Obligația de a informa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal în cazul în care există incidente de securitate cu 

privire la datele personale 

Spargerea contului de e-mail al organizației reprezintă un incident de securitate 

care trebuie raportat, de exemplu. 

 

In principiu este recomandat ca toate ONG-urile sa treaca printr-un proces de 

analiza serioasa a datelor pe care le detine si le prelucreaza. In urma acestei analize ar 

trebui dezvoltate proceduri interne aplicabile in acest domeniu, ar trebui stabilite 

conditiile si termenele de stocare a datelor, ar trebui desemnata o persoana 

responsabila pentru implementarea acestor politici. Din pacate si in acest domeniu 

costul de conformare – resurse umane, dar si resurse materiale – este mult peste 

capacitatile existente in sectorul ONG. Cum gradul de expunere a ONG-urilor in acest 

domeniu este mare, multe organizatii prelucrand date sensibile in activitatea lor de zi 

cu zi, se impune dezvoltatea unor indrumare care sa ajute sectorul sa se conformeze 

standardelor GDPR. 

 

Care sunt riscurile la care ne supunem în caz de non-compliance: 

 

Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de 

supraveghere în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal 

care o vizează încalcă Regulamentul (art. 77). 

 

Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei 

încălcări a prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau 

de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit. (art. 82) 

 

Măsurile pe care le poate lua autoritatea de supraveghere în caz de 

nerespectare a unor obligații prevăzute de Regulament: 

A. Poate emite mustrări, avertizări, poate da dispoziții de a face ceva unui anumit 

operator cu privire la datele prelucrate (de a le șterge sau de ale rectifica) (art. 

58) 

B. Poate impune amenzi administrative în completarea sau în locul altor măsuri. 

(art. 83). O serie de factori se iau în considerare pentru a decide necesitatea 

impunerii unei amenzi, precum și suma impusă. 

C. În cazul unor încălcări grave: 

- se aplică amenzi de până la 10 mil EUR în cazul unei întreprinderi de până la 2 % 

din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar 

anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.  

 


