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“Securitate și standardizare în sănătate.  
Cât de pregătiți suntem pentru implementarea GDPR în mai 2018?” 

- 6 martie 2018 – 
 
 Parlamentul European a adoptat Regulamentul General privind Protecția Datelor 
în data de 14 aprilie 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), dar prevederile 
acestuia devin aplicabile în România după expirarea unui termen de implementare de 2 
ani, mai exact începând cu 25 mai 2018. Regulamentul nu reprezintă o Directivă, prin 
urmare nu este necesar a fi dublat de legislația națională, prevederile acestuia fiind 
aplicabile direct începând cu data stabilită. 
 Principalele prevederi ale noii legislații clarifică drepturile persoanelor asupra 
datelor personale, precum și obligațiile privind stocarea și prelucrarea acestora de către 
operatorii de date. Totodată este stipulat clar că datele medicale reprezintă date 
personale cu caracter special și, prin urmare, beneficiază de tratament diferențiat. În 
ceea ce privește conștientizarea nevoii de implementare a GDPR, 74% dintre europeni și 
doar 50% dintre români consideră că informațiile medicale sunt informații personale.
 Conform GDPR, orice pacient trebuie să fie informat și să-și dea acordul cu privire 
la modul și scopul în care datele sale personale vor fi procesate. Pacientul are dreptul de 
a solicita o copie a datelor personale care fac obiectul procesării. Informațiile pot fi 
furnizate într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit, ceea ce înseamnă un fișier 
uzual, de tip PDF sau alt format de uz general. Pacientul beneficiază de dreptul “de a fi 
uitat”, adică poate cere ca datele sale personale să nu mai fie utilizate în procesarea 
respectivă, chiar dacă inițial și-a dat acordul. Regulamentul prevede dreptul la 
portabilitatea datelor, adică pacientul poate să-și tranfere dosarul electronic medical 
către un alt operator de date. În acest sens, operatorul de date are obligația de a-i oferi 
pacientului informațiile într-un format electronic standard, deschis și utilizat în mod 
obișnuit. 
 Este important de subliniat faptul că prevederile Regulamentului se aplică tuturor 
operatorilor de date, indiferent de originea acestora, atâta timp cât ei prelucrează date 
personale ale cetățenilor europeni. Costurile generate de implementarea modificărilor 
aduse de GDPR nu vor putea fi imputate persoanelor vizate și nici nu vor putea fi 
folosite ca justificare a refuzului de a răspunde solicitărilor de portabilitate a datelor. 
 În scopul asigurării protecției datelor personale, procesatorii de date trebuie să ia 
măsuri pentru a limita accesul nejustificat asupra acestora. Principala provocare constă 
în creșterea nivelului de securitate a datelor fără a împiedica accesul rapid al cadrelor 
medicale la potențiale informații ce pot salva viața pacienților. 
 Dosarele medicale reprezintă cea mai atractivă țintă pentru criminalitatea 
informatică datorită prezenței în același loc a informațiilor confidențiale cum ar fi: 
informațiile privind identitatea, datele de contact, datele de facturare, istoricul medical. 
Câteva riscuri legate de protecția datelor din organizațiile medicale sunt descrise mai 
jos: 
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•  Furtul de identitate, rezultat din pierderea sau furtul datelor din înregistrările 
dosarului medical 

•  E-vandalism – pierderi sau expuneri ale datelor personale datorate lipsei sau 
nerespectării procedurilor specifice 

•  Breșe de securitate în dosarele medicale de sănătate 

•  Riscuri de continuitate a afacerii datorate neimplementării mecanismelor de 
securitate sau a activității virușilor 

•  Cyber extortion – cereri de răscumpărare a datelor furate sau criptate 

•  Costuri asociate auditurilor de securitate, managementului crizelor și soluțiilor de 
disaster recovery 

 La nivelul sistemelor informatice utilizate de procesatorii de date sunt de 
așteptat implicații majore în cadrul aplicațiilor specializate din domeniul medical mai 
ales în zona de:  

• Big Data 

• Mobile Computing 

• Controlul accesului 

• Data Loss Prevention 
 Instituțiile medicale sunt printre cele mai vulnerabile domenii din prisma atacurile 
cibernetice, fiind printre cele mai dependente de informațiile electronice. Prin urmare, 
sunt primele în atenția atacatorilor, fiind cunoscut faptul că nu au tehnologiile necesare 
detectării atacurilor și nici copii de siguranță ale datelor relevante la zi. 
 Aplicarea GDPR de către furnizorii de servicii medicale va oferi posibilitatea 
identificării riscurilor de securitate și reducerea expunerii către aceste riscuri la nivelul 
întregului sistem medical din România, prin implementarea unor politici clare și a unor 
metodologii care să asigure respectarea drepturilor pacienților și care să țină cont de 
obligațiile operatorilor de date. 
 În acest sens, fiecare organizație trebuie să conștientizeze și să definească, la nivel 
de management, etapele care trebuie urmate. Ele se pot defini și grupa (la nivel general) 
după cum urmează: 

• etape pregătitoare - ex.: auditarea situației existente, numirea ofițerului de 
protecție a datelor, definirea metodologiei de lucru, identificarea riscurilor și a 
metodelor de reducere a acestora, definirea procedurilor specifice organizației, 
ș.a. 

• etape de implementare - ex.: conștientizarea personalului asupra necesității GDPR, 
instruirea personalului asupra procedurilor specifice fiecărui punct de lucru, 
achiziționarea echipamentelor de protecție la nivel fizic și cibernetic, ș.a. 

• etape de menținere și îmbunătățire – ex.: monitorizarea respectării procedurilor 
stabilite, auditarea continuă a proceselor din cadrul organizației în scopul 
identificării riscurilor noi apărute, corectarea procedurilor specifice fiecărui 
punct de lucru în sensul eliminării riscurilor identificate, ș.a. 

 Implementarea noilor prevederi presupune o pregătire amplă care vizează atât 
sectorul public cât și sectorul privat al furnizorilor de servicii medicale, atât din 
perspectiva fluxurilor de lucru cât și prin prisma utilizării sistemelor informatice.   
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Ce înseamnă GDPR (General Data Protection Regulation)? 

Parlamentul European a adoptat GDPR în aprilie 2016. Aceasta prevede dispoziții 
care impun întreprinderilor să protejeze datele cu caracter personal și viața privată a 
cetățenilor UE pentru tranzacțiile care au loc în statele membre ale UE. De asemenea, 
GDPR reglementează exportul de date cu caracter personal în afara UE. Dispozițiile 
sunt aplicate în toate cele 28 de state membre ale UE, fiind vorba de un singur standard.  

Orice companie care stochează sau procesează informații personale despre 
cetățenii UE din statele UE trebuie să respecte GDPR, chiar dacă nu au o prezență în 
cadrul UE. Criteriile specifice pentru companiile care trebuie să se conformeze sunt:  

• Prezență într-o țară a UE. 
• Fără prezență în UE, dar prelucrează date cu caracter personal ale rezidenților 

europeni. 
• Mai mult de 250 de angajați. 
• Mai puțin de 250 de angajați, dar prelucrarea datelor sale afectează drepturile și 

libertățile persoanelor vizate, nu este ocazională sau include anumite tipuri de date 
personale sensibile.  

Aceasta înseamnă, practic, aproape toate companiile. Începând cu data de  25 
mai 2018, dispozițiile sunt obligatorii. 

În privința costurilor de conformare cu cerințele GDPR, spre exemplu, potrivit 
unui studiu PwC1, 68% dintre companiile din SUA se așteaptă să cheltuiască între 1 
milion și 10 milioane USD, iar 9% se așteaptă să cheltuiască mai mult de 10 milioane 
USD. 

Ce se întâmplă dacă firma mea nu respectă GDPR? 
GDPR permite sancțiuni rapide de până la 20 de milioane de euro sau 4% din 

cifra de afaceri anuală globală, oricare dintre acestea este mai mare, pentru 
nerespectarea obligațiilor. Potrivit unui raport al companiei Ovum2, 52% dintre 
companii consideră că vor fi amendate pentru nerespectarea obligațiilor. Firma de 
consultanță în management Oliver Wyman apreciază că UE ar putea colecta până la 6 
miliarde dolari în amenzi și sancțiuni în primul an. 
 

Ce tipuri de date privind confidențialitatea protejează GDPR? 
• Informații de identitate de bază, cum ar fi numele, adresa și numerele de 

identificare 
• Datele Web, cum ar fi locația, adresa IP, datele cookie și etichetele RFID 
• Sănătate și date genetice 
• Date biometrice 
• Date rasiale sau etnice 
• Opiniile politice 
• Orientarea sexuală 

 
 

                                                      
1 https://www.csoonline.com/article/3202771/data-protection/general-data-protection-regulation-gdpr-

requirements-deadlines-and-facts.html 
2 idem 
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 Cadrul National de Interoperabilitate (CNI - adoptat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 908/2017) va reglementa modul în care va putea fi asigurată 
interoperabilitatea sistemelor informaționale din administrația publică din România și 
dintre aceasta și sistemele UE,  reducerea numărului de surse de date redundante în 
administrația publică și sporirea capacității de furnizare a datelor interinstituționale 
prin folosirea de formate standard de date.  CNI va reglementa o serie de norme comune 
privind transferul datelor pe suport electronic între autoritățile și instituțiile publice, 
precum și între acestea și cetățean, respectiv, mediul de afaceri sau reprezentanții 
societății civile.  

Având în vedere dezvoltarea TIC în administrația publică, prioritățile pentru 
Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020 în corelare cu Strategia 
pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 este necesară realizarea unei 
politici unice guvernamentale și a unor standarde comune la nivelul întregii 
administrații publice în domeniul IT. 

Principala modificare de politică guvernamentală prin adoptarea CNI este 
perspectiva unică centralizată asupra sistemelor informatice și funcționalității lor privind 
interoperabilitatea.  Acest fapt înseamnă că fiecare autoritate sau instituție publică va fi 
obligată să respecte la achiziția de produse sau servicii IT&C un standard minim de 
interoperabilitate care să permită, în viitorul apropiat, schimbul de date standardizat 
cu alte sisteme informatice ale altor autorități sau instituții publice. Transferul 
informațiilor va fi efectuat la momente prestabilite, fără intervenția personalului, fapt 
care va diminua inclusiv sarcina administrativă și va elimina erorile umane. Aceasta 
politică va asigura în primul rând respectarea aplicării unor principii fundamentate la 
nivel european, principii care garantează un standard minim de calitate în ceea ce 
privește serviciile publice oferite cetățeanului și mediului de afaceri, cum ar fi 
incluziunea și accesibilitatea, securitatea și confidențialitatea informațiilor, 
multilingvismul, transparența, simplificarea administrativă. 

Corespunzător celor 7 piloni care stau la baza Agendei Digitale pentru Europa 
2020, România a definit 4 domenii de acțiune printre care: 
✓ Domeniul de acțiune 1 – eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate 

Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data și Social Media – creșterea 
eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea 
administrației. 

✓ Domeniul de acțiune 2 – TIC în educație, sănătate, cultură și incluziune – 
intervine în provocările sociale la nivel sectorial și asigură că investițiile TIC vor crea 
un impact pozitiv în contextul social. 

 
  

 
 
 
 


