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Cuvânt introductiv 

„Etica reprezintă o invitaţie la conştientizarea consecinţelor a ceea ce se 
face.” Aceasta a fost formula cu care mi-am început cursul de Etică în protecţia 
datelor cu caracter personal (GDPR) susţinut în cadrul programului postuniversitar 
de Protecţie a datelor cu caracter personal de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde am avut 
privilegiul să îi am printre studenţi pe trei dintre distinşii autori ai acestui volum. 

M-am bucurat să-i revăd ca profesionişti de succes care propun astăzi 
primul ghid practic denumit cu modestie, dar pe drept cuvânt, de către autori 
instrument de lucru pentru implementarea Regulamentului UE 679/2016, cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal, intrat în conştiinţa publică cu denumirea de GDPR. 

Volumul este rezultatul muncii de peste 6 luni a autorilor: Daniela 
Simionovici, Daniela - Irina Cireaşă, Cătălina Lungu şi Marius - Florian Dan, 
profesionişti cu o largă experienţă în consultanţă în GDPR - oferită atât la nivelul 
instituţiilor publice cât şi al firmelor private. 

Piaţa de carte românească în domeniu pune la dispoziţia cititorului fie 
lucrări cu caracter didactic, în special universitar – majoritatea dintre acestea 
găsindu-şi locul în bibliografia prezentului volum, fie kituri aşa-zis complete – de 
fapt o culegere de documente ce pot sta doar parţial ca model de documente 
necesare unei persoane care desfăşoară activitatea în calitate de responsabil cu 
protecţia datelor personale. 

Volumul de faţă îşi propune menţinerea unui echilibru între componenta 
teoretică şi cea aplicată, ceea ce-i permite cititorului să înţeleagă atât necesitatea 
protecţiei datelor cu caracter personal, cât şi obligaţiile ce-i revin în acest sens în 
calitate de responsabil cu protecţia datelor cu carater personal, dar şi în cea de 
manager de instituţie publică sau firmă privată, jurist, consultant etc. 

Revenind la fraza cu care am început această prefaţă, cu privire la rolul eticii 
de a face persoana conştientă de consecinţele activităţii pe care o desfăşoară, acest 
volum transpune excelent componenta etică a GDPR-ului, aceea de instrument de 
protecţie a vieţii private ca valoare socială constitutivă a societăţii postmoderne. Ian 
Smith, manager al societăţii de consultanţă Invu, considera că în GDPR este, în esenţă, 
vorba despre două lucruri: utilizarea etică a datelor cu caracter personal şi siguranţa acestor date în 
timpul oricărui proces de prelucrare a lor (inclusiv acela de stocare a acestora). 

În acelaşi sens, Giovanni Buttarelli, supervizor în protecţia datelor la nivel 
european, arăta că, în ceea ce priveşte GDPR-ul, etica vine înaintea, în timpul şi după lege 
– în sensul de creare, implementare şi menţinere a standardelor europene în ceea ce 
priveşte protecţia dreptului la viaţă privată. 

Apariţia legislaţiei GDPR şi a profesiei de responsabil cu protecţia datelor 
cu caracter personal (DPO) a avut la bază nevoia conştientizată de către societate de 
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asigurare a respectului pentru indivizi şi drepturile acestora referitoare la viaţa 
privată şi la informaţiile existente în ceea ce îi priveşte. Aderarea la GDPR – şi, în 
general, la diversele politici de etică - reprezintă o sursă de legitimitate pentru 
Organizaţie, contribuind la construcţia încrederii publice în aceasta şi oferindu-i 
astfel un avantaj competitiv. Respectul demnităţii persoanei umane este valoarea-
cheie care face necesară reglemetarea dreptului la viaţă privată şi confidenţialitate, 
respectiv a celui la protecţia datelor cu caracter personal. 

Autorii consideră că „această carte se adresează tuturor celor care doresc să 
îşi facă o profesie din protecţia datelor cu caracter personal, angajatorilor, 
angajaţilor, prestatorilor de servicii şi, nu în ultimul rând, “proprietarilor” datelor cu 
caracter personal, care au ocazia să înţeleagă mai bine care le sunt drepturile în 
materie de protecţie a datelor lor personale şi cum îşi pot exercita aceste drepturi.” 
În acest sens, în cuprinsul volumului vom întâlni: 

- Aspecte teoretice cu aplicabilitate practică în implementarea GDPR. În cadrul 
acestei secţiuni, autorii tratează: o serie de definiţii frecvent utilizate în 
implementarea GDPR, domeniul de aplicare şi limitele GDPR, fundamentele (etice 
şi juridice) ale Regulamentului 679/2016, concretizarea relaţiei dintre dreptul la viaţă 
privată şi dreptul la informare, consimţământul ca formă de expresie a dreptului la 
viaţă privată şi a acceptului prelucrării datelor cu caracter personal etc. 

- Recomandări de bune practici în GDPR, secţiune în care sunt analizate diverse 
practici în domeniu, inclusiv cele care încalcă într-o formă sau alta Regulamentul sau 
legea de aplicare a acestuia în ţara noastră, fiind prezentate şi analizate din 
perspectiva analistului inclusiv o serie de speţe în care autorităţile naţionale 
competente au sancţionat firme sau instituţii pentru încălcarea GDPR-ului. 

În calitate de Preşedinte al Asociaţiei Lumen şi Director al Editurii Lumen, 
sunt încântat de această carte, pe care o consider o reuşită editorială şi pe care o 
recomand cu căldură atât teoreticienilor cât şi practicienilor din domeniu. 

Sigur că o persoană cu înalte exigenţe academice va putea regăsi mici 
stângăcii în exprimare, dar acestea nu impietează conţinutul practic al lucrării, care 
este abordabil din perspectiva practicianului, fiind scrisă de către astfel de 
practicieni, mai puţin obişnuiţi cu dicursul academic, dar pe deplin formaţi în ceea 
ce priveşte mecanismele de implementare ale diverselor proceduri specifice 
Regulamentului, capabili să ghideze – fie prin intermediul acestui volum, fie prin 
servicii de consultanţă pe care le oferă privat – firmele şi instituţiile responsabile care 
îşi dau seama de necesitatea implementării GDPR-ului, fie din respectul pentru 
valoarea vieţii private, fie din teama de sancţiunile ridicate pe care Regulamentul le 
prevede pentru încălcarea dreptului la viaţă privată şi la protecţia datelor cu caracter 
personal. 
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