
 
 

 
 

 

 
AMENZI 

aplicabile operatorilor economici  

prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor  
și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  

I. Amenzile prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor, 

aplicabile operatorilor economici 

 
Pragul 1: Amenzi administrative de până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 

% din cifra de afaceri (articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43; din Regulament): 

Motivul sancționării 

Art. 

GDPR 

OBLIGAȚIA 

Operator Împuternicit 

Furnizarea de serviciile ale societății informaționale copiilor fără 
respectarea condițiilor privind consimțământul acestora 8 ✓ ✓ 

Păstrarea datelor personale atunci când nu mai este necesară identificarea 

persoanei vizate 11 ✓ ✓ 

Neaplicarea conceptului de Pivacy by design & by Default, adică 
neadoptarea măsuri tehnice și organizatorice adecvate (ex 
pseudonimizarea) încă de la stadiul de concept, pentru întreaga durata a 
prelucrărilor 

25 ✓ ✓ 

Neasumarea obligațiilor ce revin operatorilor asociați, privind protecția 
datelor personale și a drepturilor persoanelor 

26 ✓  

Nedesemnarea în scris a un reprezentant în Uniune 27 ✓ ✓ 

Persoana împuternicită nu oferă garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate; recrutarea de 
către împuternicit a unei alte persoane împuternicite fără autorizația 
operatorului; neîncheierea unui contract între operator și împuternicit prin 
care se stabilesc: obiectul, durata natura și scopul prelucrării, tipul de date 
cu caracter personal și categoriile de persoane vizate și obligațiile și 

drepturile operatorului. 

28 ✓ ✓ 

Prelucrarea de către împuternicit a datelor la care are acces, fără ca 29  ✓ 



 
 

 
 

operatorul să-i fi solicitat aceasta 

Nepăstrarea unei evidențe a tuturor categoriilor de activități de prelucrare 
desfășurate în numele operatorului 

30 ✓ ✓ 

Necooperarea cu autoritatea de supraveghere 31 ✓ ✓ 

Neimplementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în vederea 
asigurării nivelului de securitate corespunzător riscului 32 ✓ ✓ 

Notificarea cu întârziere nejustificata a unei încălcări a securității datelor 
cu caracter personal 

33 ✓ ✓ 

Notificarea cu întârziere nejustificata a persoanei vizate cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter personal 

34 ✓  

Neefectuarea unei evaluări a impactului pentru prelucrarea susceptibilă să 
genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice 

35 ✓ ✓ 

Prelucrarea datelor fără consultarea în prealabil a autorității de 
supraveghere atunci când evaluarea impactului indică un risc ridicat în 
absența unor măsuri în vederea diminuării riscurilor 

36 ✓ ✓ 

Nedesemnarea unui DPO atunci când acesta este obligatoriu, neasigurarea 
resurselor necesare și independentă DPO-ului, existenţa unui conflict de 
interese 

37, 38, 

39 ✓ ✓ 

Nerespectarea condițiilor de certificare 42 ✓ ✓ 

Nerespectarea obligațiilor operatorului și ale persoanei împuternicite în 
raport cu  organismul de certificare 43 ✓ ✓ 

 
  



 
 

 
 

 
Pragul 2: Amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 

% din cifra de afaceri  

Principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul,  în conformitate cu 

articolele 5, 6, 7 şi 9 

Motivul sancționării 
Art. 

GDPR 

OBLIGAȚIA 

Operator Pers 

Imput.  

Nerespectarea principiilor de prelucrare a datelor personale (legalitate, 

echitate, transparenta, exactitate, limitări legate de scop și stocare, 
reducerea la minim a datelor, integritate și confidențialitate, responsabilitate) 

5 ✓ ✓ 

Nerespectarea condițiilor de legalitate ale prelucrării (consimțământ, 

executarea unui contract, obligație legală, în vederea protejării intereselor 
vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei 

sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea 
autorității publice cu care este învestit operatorul, interes legitim 

6 ✓ ✓ 

Nerespectarea condițiilor privind consimțământul 7 ✓  

Prelucrarea datelor privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate 

și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică 
a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața 

sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, fără a îndeplini 
condițiile de prelucrare a datelor cu caracter sensibil. 
(vezi art. 3 din legea 190/2018) 

9 ✓ ✓ 

Drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele  (art 12-22 din Regulament) 

Nerespectarea transparentei informațiilor, a comunicărilor și a drepturilor 
persoanei vizate, în termenele prevazute, gratuit, într-un limbaj clar și 

simplu, accesibila și unui copil 
12 ✓  

Lipsa informării persoanelor vizate în momentul în momentul obținerii de la 

aceștia a datelor cu caracter personal (identitatea operatorului, scopul, 

legalitatea prelucrării, destinatarii datelor, perioada de stocare, drepturile 
persoanelor, etc.) 

13 ✓  

Lipsa informării persoanelor vizate în momentul în momentul în care datele cu 
caracter personal nu au fost obținute direct de la persoana vizata (identitatea 

operatorului, scopul, legalitatea prelucrării, destinatarii datelor, perioada de 
stocare, drepturile persoanelor, etc.) 

14 ✓  

Lipsa confirmării că operatorul prelucrează sau nu date cu caracter personal 

care privesc persoana vizata și, în caz afirmativ, neacordarea accesului la 
datele respective și la informațiile referitoare la prelucrări (sursa datelor, 

scopul, tipurile de date, destinatarii datelor, perioada de stocare, drepturile 
persoanelor, etc.) 

15 ✓  

Nerespectarea dreptului de rectificare a datelor cu caracter personal inexacte 

care privesc persoana vizata 
16 ✓  

Nerespectarea dreptului la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), care 

privesc persoana vizata, în condițiile prevazute de art. 17 
17 ✓  



 
 

 
 

Nerespectarea dreptului la restricționarea prelucrării, în cazurile prevazute de 
art. 18 18 ✓ 

 

Lipsa notificării privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal 

sau restricționarea prelucrării 
19 ✓  

Nerespectarea dreptului la portabilitatea datelor pe care persoana vizata le -a 

furnizat 
20 ✓  

Nerespectarea dreptului persoanei vizate de a se opune prelucrării în motive 

legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea nu se 
justifica prin motive legitime și imperioase  

21 ✓  

Nerespectarea dreptului persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii 

bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri 
22 ✓  

Transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație 

internațională, în conformitate cu articolele 44-49 

Nerespectarea condițiilor privind transferul de date către o altă țară 44 ✓ ✓ 

Transferarea datelor către țări sau organizații internaționale atâta timp cat 

Comisia UE a decis ca acestea nu asigură un nivel de protecție adecvat. 
45 ✓ ✓ 

Realizarea transferului datelor către țări sau organizații internaționale, în lipsa 

unor garanții adecvate și fără asigurarea drepturilor opozabile și a căilor de 
atac eficiente pentru persoanele vizate. 
(se aplica transferurilor către țările sau organizațiile asupra cărora Comisia UE 

a decis ca acestea nu asigură un nivel de protecție adecvat) 

46 ✓ ✓ 

Nerespectarea regulilor corporatiste obligatorii 47 ✓ ✓ 

Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii (fără 
existenta unui tratat de asistență judiciară reciprocă în vigoare între țara terță 

solicitantă și Uniune) 
48 ✓ ✓ 

Nerespectarea derogărilor prevazute la art 49 privind transferul internațional 
de date, pentru situații specifice 49 ✓ ✓ 

Nerespectarea ordinelor autorității de supraveghere (art. 58) 

Nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra 
prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de 

supraveghere sau neacordarea accesului  

58 
alineat

ul (2) 
✓ ✓ 

Orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul capitolului IX (art. 85-91) 

Lipsa echilibrului între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv prelucrarea în 

scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare. 
 (vezi art. 7 legea 190/2018) 

85 ✓  

Lipsa echilibrului între accesul public la documente oficiale şi dreptul la 
protecția datelor cu caracter (vezi art. 6 legea 190/2018) 86 ✓ 

 

Nerespectarea prelucrării numărului de identificare național fără respectarea 

legislației naționale (vezi art. 4 legea 190/2018) 
87 ✓  



 
 

 
 

Nerespectarea reglementarilor naționale privind prelucrarea datelor 
angajaților (vezi art. 5 legea 190/2018) 88 ✓ 

 

Lipsa garanțiilor corespunzătoare privind Prelucrarea în scopuri de arhivare în 

interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri 
statistice (vezi art. 8 legea 190/2018) 

89 ✓  

Nerespectarea echilibrului între dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și obligația păstrării confidențialității 90 ✓ ✓ 

Nerespectarea normelor existente în domeniul protecției datelor pentru 
biserici și asociații religioase 91 ✓ 

 

 

  



 
 

 
 

II. Amenzile prevăzute în Legea 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, 

în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri încălcarea prevederilor art. 3-9 din 

legea 190/2018 

Motivul sancționării 
Art.  OBLIGAȚIA 

Operator Împuternicit 

Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul 
realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, fără 
consimțământul expres al persoanei vizate, sau, pentru situațiile în care prelucrarea 
este efectuată în temeiul unor dispoziții legale exprese, fără instituirea unor măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 
persoanei vizate, pentru cazurile  

3 ✓ ✓ 

Prelucrarea numărului de identificare național fără consimțământul expres al 
persoanei vizate, sau, în cazul în care prelucrarea se realizează în interes legitim, fără 
instituirea garanțiilor adecvate prevazute la art. 4 din lege, precum: 

 măsuri tehnice și organizatorice 

 numirea unui DPO 

 stabilirea unei proceduri de management a datelor 

 instruirea periodică a personalului angajat 

4 ✓ ✓ 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor 
legitime urmărite de angajator utilizând sisteme de monitorizare  prin mijloace de 
comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă 
fără a realiza cumulativ următoarele: 

 justificarea temeinica a interesului legitim 

 informarea prealabila, completa și explicita a angajaților 

 consultarea sindicatelor 

 analiza aliterativelor mai puțin intruzive 

 stocarea datelor pentru o perioada de maxim 30 de zile 

55 ✓ ✓ 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter 
personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public fara 
garanții adecvate, precum 

 măsuri tehnice și organizatorice 

 numirea unui DPO 

 stabilirea unei proceduri de management a datelor 

6 ✓ ✓ 

Prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau 
literare nu asigura unui echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de exprimare și dreptul la informație. Datele nu sunt făcute 
publice în mod manifest de către persoana vizata sau nu sunt strâns legate de 
calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în 
care este implicată 

7 ✓ ✓ 

Nerespectarea condițiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în 
interes public 

8 ✓ ✓ 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor speciale în lipsa garanțiilor 
adecvate oferite de către partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, organizațiilor neguvernamentale, în conformitate cu art. 9 din 
legea 190/2018. 

9 ✓ ✓ 

 

Centralizare inspirată de un tabel similar realizat de dl. Prof. Adrian B. Munteanu, căruia îi transmitem 

aprecierile noastre 

 


