
 

 

 

 

 

                                                                                              Aprobat,  

Primar 

 

 

 

 

 

Strategia de implementare la nivelul Primăriei Păulești a standardului de 

 

protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private 

 

 

 

 

 

I. Justificarea strategiei. 

 

Administrația publică locală este subiect  al normelor Regulamentului  General privind Protecția 

Datelor (RGPD), a cărui aplicare este în curs, începând cu data de 25 mai 2018. RGPD constituie un act de 

reformă europeană majoră în domeniul protecției datelor cu caracter personal, al vieții private, precum și a 

altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor fizice. 

Activitatea administrației publice locale este mijlocită în mod principal de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, astfel că alinierea activității administrative la principiile cheie ale RGPD - precum 

principiul prelucrării echitabile și legale, a limitării scopului sau a reducerii la minimum a datelor și păstrării 

datelor – reprezintă o condiție imperioasă, de a cărei realizare depinde buna guvernanță. 

Tendințele pe care inevitabil le imprimă aplicarea RGPD în întreaga administrație sunt în principal 

următoarele: 

a)  Responsabilizarea operatorilor de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

responsabilizarea persoanelor fizice în ceea ce privește grija față de viața lor privată și față de prelucrările de 

date personale care le privesc; 

b) Digitalizarea securizată și adecvată provocărilor unei lumi în continuă și progresivă dezvoltare 

tehnologică; 

c)  Apărarea eficientă a vieții private a persoanelor și prelucrarea datelor în cunoștință de cauză. 

Pentru motivele mai sus prezentate este necesară o strategie care să răspundă atât imediat, cât și 

progresiv cerințelor noii legislații, managementul administrației publice urmând printre altele să se 

întemeieze fundamental pe implementarea standardului de protecție a datelor într-o astfel de manieră încât 

persoanele vizate să simtă grija autorității față de interesele și drepturile lor, creându-se astfel o legătură de 

fidelitate benefică prosperității administrației publice. 

 



 

II. Principiile strategiei 

 

Principiile strategiei reflectă „arhitectura concepției” care urmează să stea la baza tuturor acțiunilor 

pentru implementarea standardului de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private, de aplicare a 

RGPD, precum și a legislației specifice în acest domeniu. 

RGPD pretinde transparență față de persoanele fizice, astfel că unul dintre principiile de bază pe care 

implementarea și aplicarea trebuie să-l reflecte este principiul transparenței, ceea ce corespunde cu punctul 

5.3. din Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Primăriei (Transparență instituțională și comunicare cu 

cetățenii), unde se stabilește ferm că „Un model de bună-guvernanță are la bază un sistem administrativ 

performant, capabil să comunice în mod eficient cu cetățenii, integrând noile tehnologii (…)”, precum și 

ideea că profesionalizarea funcționarilor publici sprijină demersul pentru a avea un sistem administrativ 

performant. 

Intim legat de principiul transparenței în administrația publică se găsește principiul informării 

persoanelor fizice, care pretinde o atitudine activă a operatorului de date față de persoane, în special aceea că 

anterior prelucrărilor de date cu caracter personal, persoanele vizate trebuie informate cu privire la 

prelucrare, la scopurile acesteia, categoriile de date prelucrate, destinatarii și drepturile persoanelor fizice în 

contextul protecției datelor. 

Deoarece administrația publică prelucrează ca activitate principală date cu caracter personal în virtutea 

unei obligații stabilite de lege, precum și pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public sau ca urmare a 

exercitării autorității sale publice, la baza oricărei activități de implementare și de aplicare a RGPD trebuie să 

se afle principiul prelucrării echitabile și legale, principiul limitării scopului și principiul reducerii la 

minimum a datelor și a păstrării datelor. 

În pofida situației că majoritatea prelucrărilor realizate de autoritatea publică se întemeiază pe lege, 

ceea ce înseamnă că încorporarea principiilor RGPD se prezumă a fi fost realizată în cuprinsul legii, pentru a 

satisface în mod primordial interesele cetățenilor Prrimăriei și a persoanelor fizice care au legătură cu 

instituția noastră, se cuvine a se da o atenție deosebită principiului responsabilității operatorului de date, 

ceea ce presupune o atitudine activă și uneori critică în ceea ce privește calitatea normelor juridice prin 

raportare la standardele și principiile RGPD. 

Implementarea, aplicarea RGPD, precum și reacția promptă și adecvată la provocările în special 

tehnologice ale secolului XXI, presupune în mod necesar o legătură strânsă și apropiată cu Autoritatea 

Națională de Supraveghere (ANSPDCP), astfel că se va da o atenție sporită principiului cooperării cu 

ANSPDCP. Rolul acestei autorități naționale este covârșitor în cazurile în care datele cu caracter personal 

colectate sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal către destinatari neautorizați sau sunt indisponibile 

temporar ori suferă modificări. ANSPDCP trebuie înștiințată cu privire la încălcare fără întârzieri 

nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care s-a luat cunoștință de încălcare, fiind 

necesară, după caz, și informarea persoanelor fizice cu privire la încălcare. 

Nu în ultimul rând, fiind vorba de aplicarea unui Regulament la nivelul tuturor operatorilor de date cu 

caracter personal, ar fi utilă sprijinirea mediului economico-social în aplicarea și implementarea 

Regulamentului. Astfel că principiul sprijinirii mediului economico-social în implementarea și aplicarea 

Regulamentului va constitui un specific extrem de important al administrației publice locale. 

 

 

 



 

III. Liniile directoare ale strategiei 

 

Pentru a da eficiență și adecvare în atingerea obiectivelor sus-amintite, este utilă stabilirea unor linii 

directoare care să țină cont atât de situația că RGPD este deja aplicabil și impune măsuri urgente, precum și 

de situația specifică la nivelul României în ceea ce privește aplicarea RGPD (în special, necesitatea de a 

cunoaște măsurile legislative și administrative în curs de elaborare, ori acolo unde s-au elaborat de a 

contribui la o înțelegere și aplicare unitară, uniformă și coerentă a acestora). 

 

1.  Linia  directoare:  luarea  măsurilor  urgente  impuse  de  Regulament  și  adaptarea  lor 

progresivă în urma auditării la standardul de calitate adecvat 

2. Linia directoare: stabilirea unui sistem adecvat de responsabilizare în domeniul protecției datelor la 

nivelul Primăriei 

3. Linia directoare: luarea măsurilor adecvate de conștientizare și instruire a personalului 

administrației publice locale în domeniul prelucrării datelor și a protecției vieții private, inclusiv a 

conștientizării persoanelor vizate 

4. Linia directoare: luarea măsurilor pentru cartografierea și maparea prelucrărilor de date cu 

caracter personal 

5. Linia directoare: luarea măsurilor pentru adaptarea și elaborarea, după caz, a politicilor și 

procedurilor necesare implementării standardului de protecție a datelor cu caracter personal 

6. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru elaborarea planului de măsuri tehnice și 

organizatorice necesar asigurării securității datelor cu caracter personal 

7. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru garantarea unui standard ridicat al protecției 

vieții private în instituția noastră, potrivit competențelor legale, inclusiv atunci când se externalizează 

componente ale prelucrării către o organizație externă (o așa-numită „persoană împuternicită de operator”), 

garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate care întrunesc 

standardele RGPD 

8. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru asigurarea și apărarea drepturilor și libertăților 

persoanelor fizice în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal 

9. Linia directoare: proiectarea acțiunilor pentru dezvoltarea unui cadru activ și consistent în 

promovarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, care să includă 

societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale, în special cele profesionale și autoritățile publice, în 

special cele cu competențe sectoriale în domeniul protecției datelor cu caracter personal 

10. Linia directoare: asigurarea implementării tuturor măsurilor proiectate în cadrul celorlalte linii 

directoare, precum și asigurarea creșterii continue a eficienței lor 


