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privind prerucrarea datelor cu caracter personar gi
privind libera circulalie a acestor date
tncep6nd cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2or6l67g/UE
privind
protectia persoanelor fi ice in ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu
caracter personal 9i privind libera circulalie a acestor
date (Tn continuare
"Regulamentul") va fi aplicat de toate statele
Uniunii Europene. prin
intermediul acestui Regulament se doregte crearea
unui cadru legislativ
unitar gi uniform pe teritoriul Uniunii Europene care
sd nu mai necesite
m5suri nalionale de implementare,
PRELUCRAREA DATELOR

Directia

Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului
Bistrita-Nasaud, cu sediul in municipiul Bistrita,
str. Sucevei, nr. 1-3, jud.
Bistrita Nasaud, reprezentata legai de doamna
Delia-claudia

director

general

prelucreazd
urmdtoarelor prevederi legale:

jr.

Rus,

latele cu caracter personal conform

Hotdrdrea Guvernului nr. 797 l2OL7 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare gi funclionare ale serviciilor publicJ Oe asistenlb
sociald gi a structurii orientative de personal;
Legea nr, 27212004 privind proteclia si promovarea drepturilor
copilului, republicatS, cu modificbrile gi comptelbrile ulterioare;
Hot5rdrea Guvernului nr. 430|2OOB- pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea 9i funclionarea comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Hotdr6rea Guvernului nr. 5O212OL7 privind organizarea gi funclionarea
comisiei pentru proteclia copilului;
Hot5r6rea Guvernului nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiliile
de
obtinere a atestatului, procedurile de atestare gi statutul asistentului
maternal profesionist;
Ordinul AutoritSlii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului
nr.
28812006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protecliei drepturilor iopilului;
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Pro[ecfiei bociale
9i persoanelor
V6rstnice Nr. L733l2or5 din 19 august 2015 privind aprobarea
Procedurii de stabilire gi platb a alocaliei lunare de ptasamentj
Legea nr. 27312004 privind regimul juridic al adopiiei, repubiicat5,
cu
modificdrile gi completdrile ulterioarel
Hotd16rea Guvernului nr. 579120L6 pentru aprobarea Normelor
nr. 27312004 privind procedura
pletarea HotE16rii Guvernului nr.
dtile ce pot fi desfSgurate de c5tre
organismele private rom6ne in cadrul procedurii adbpliei interne,
precum gi metodologia de autorizare a acestora gi pentru-modificarea
Hotd16rii Guvernului nr. r.44rl2oo4 cu privire la autorizarea
organizatiilor private strSine de a desfSgura activitSli in domeniul
adoptiei internalionale;
Protectia Drepturilor Copilului 9i
016 privind aprobarea modelului
rumente gi documente utilizate in

-

nr.

44812006 privind proteclia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicatS, cu modificbrile gi complet|rite
ulterioare;
Hotd16rea Guvernului nr. 268l2oo7 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederiror Legii nr. 44812006 privind
protectia 9i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cU
modificdrile gi complet5rile ulterioare;
Legea nr. 1712000 privind asistenla socialS a persoanelor vdrstnice,
republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterigare;
Legea nr. 29212011 -Legea asistenlei sociale, cu modific5rile gi
com plet5 rile u lterioare;
Legea nr. 28712009 privind Codul Civil republicatS, cu modific5rile gi
completdrile ulterioare;
Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile
copilului, republicat5;
Legea nr. L97 din 1 noiembrie 2OL2 privind asigurarea calitdtii in
domeniul serviciilor sociale, republicat5, cu modificdrile gi completSrile
ulterioare;
ordinul Autorit5tii Nalionale pentru proteclia copilului Adoplie nr.
9i
2112004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru proteclia copilului de tip rezidenlial;
ordinul Autorit5tii Nalionale pentru protecJia cgpilului 9i Adoplie nr.
2412004 pentru aprobarea Standardelor miniyne obligatorii pentru
centrele de zi;
ordinul Autorit5tii Nalionale pentru proteclia copilului gi Adoplie nr.
2512004 pentru aprobarea Standardelor minirnre obligatorii privind
centrele de zi pentru copiii cu dizabilitdfi;
ordinul Autorit5tii Nalionale pentru proteclia cgpilului gi Adoplie nr.
2712004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru proteclia copilului de tip rezidenlial pentru copiii cu
dizabilitdti;
Ordinul Autorit5tii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr.
L412007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de via!5 independentd gi a
ghidului metodologic de imprementare a acestor standarde;
Ordinul Autoritbtii Nalionale pentru Proteclia Dpepturilor Copilului nr.

Legea
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28712006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
centrul de pregdtire gi sprijinire a reintegrdrii sau integr5rii copilului Tn
familie, precum gi a ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde;
Ordinul Autorit5lii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului
nr.
28612006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea
Planului de servicii gi a Normelor metodologice privind intocmirea
Planului individualizat de proteclie;
Ordinul Autorit5lii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului
nr.
9512006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre direcliile generale de asisten!5 socialS gi proteclia copilului gi
serviciile publice de asistenld socialS/persoane cu atribulii de
asisten!-E
socialS, in domeniul protecliei drepturilor copilului;
Ordinul AutoritSlii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilutui
nr.
I0L12006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrul maternal 9i a Ghidului metodologic de impler.n[ur. a
acestor
standarde;
Ordinul AutoritSlii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului
nr.
28912006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
centrul de consiliere gi sprijin pentru pErinli gi copii gi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;
HotErArea Guvernului nr. 743912004 privind serviciile
specializate
destinate copilului care a sdv6rgit o faptd penalb gi nu rdspunde
penal;
Hotd16rea nr. 118 din 19 februarie 2014, pentru aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Lg7l2oL2 privind
asigurarea calitbtii in domeniul serviciilor sociale cu modificarile
si
com pleta rile u lterioa re;
HotE16rea Guvernului nr. L4431 2004 privind metodologia

repatriere

a copiilor

de

romdni neinsolili 9i asigurarea mdsurilor de

protectie specialS in favoarea acestora;

Hot5r6rea nr. 1103 din 10 decembrie 2oL4 pentru aprobarea
metodologiei privind realizarea obligaliilor ce revin autoritblilor

administratiei publice locale, instituliilor gi proFesionigtilor
implicali in
prevenirea gi intervenlia in cazurile de copii
aflali in situalie de risc de
pdrdsire sau pEr5sili in unitSli sanitare, cu
modificarile si completarile

ulterioare;
Ordinul AutoritStii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr.
2L912006 privind activit5lile de identificare, intervenlie gi monito rizare
a copiilor care sunt lipsili de ingrijirea pdrinlilor pe perioada in care
acegtia se afl5 la muncd in strdin5tate;
Ordinul Autoritdtii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr,
25312008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor
care beneficiaz5 de o mdsur5 de proteclie special5 la tratament
medical in strdin5tate;
Ordinul Ministerului Educafiei, CercetSrii, Tineretului gi Sportului nr.
557412011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educalional pentru copiii, elevii gi tinerii cu cerinle

educationale speciale integrali

in

invdl5m6ntul

de

mas5

cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Ordinul Autorit5tii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr.
I0712005 pentru aprobarea modelului de anchetb socialS privind
situatia sociofamilialS a copilului rom6n aflat neinsolit pe teritoriul
altui stat, in vederea repatrierii acestuia gi a reintegrdrii saie sociale, gi
a structurii-cadru a planului referitor la preg5tirea reintegrSrii sociale a
copilului care se aflS neinsolit pe teritoriul altui stat gi care urmeazb a
fi repatriat;
Ordinul Autorit5tii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr.
13212005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind
serviciile destinate protecliei copiilor strdzii;
Ordinul Autorit5tii Nalionale pentru Proteclia Drepturilor Copilului nr.
2I912006 privind activitdlile de identificare, intervenlie gi monito rizare
a copiilor care sunt lipsili de ingrijirea pbrinlilor pe perioada in care
acegtia se aflS la muncd Tn strdindtate;
Hot5rdrea Guvernului nr. 57712008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 6LlLgg3 privind
alocatia de stat pentru copii, precum gi pentru reglementarea
modalitdtilor de stabilire gi pratb a alocaliei de stat pentru copii, cu
modific5rile si completdrile ulterioare;
Hotd16rea Guvernului nr. 867l2}0g privind interzicerea muncilor
periculoase pentru copii;
Legea nr. 61/1993 privind alocalia de stat pentru copii, republicatd,

-

cu modific5rile si complet5rile ulterioare;

Legea nr. B4lI994 pentru ratificarea Convenliei asupra protecJiei
copiilor gi cooper5rii in materia adopliei internalionale, Tncheiatd
la
Haga la 29 mai 1993;
Ordinul AutoritSlii Nalionale pentru Persoanele cu Handicap nr.
6212007 pentru aprobarea Instrucliunilor privind legitimalia pentru
transportul urban cu mijloace de transport in .or* de suprafalb
pentru persoanele cu handicap gi modelul acesteia;
Hotdrdrea Guvernului nr. 68012007 pentru aprobarea Nornnelor

metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor
la
transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modific5rile

-

-

si complet5rile ulterioare

;

ordinul Ministerului Muncii, Familiei 9i Egalit5lii de ganse

I

-

nr.

43212007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor
prevdzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) la
si alin. (2) din Legea nr.
44812006 privind proteclia gi promovarea drepturiloi p.rrounelor
cu
handicap, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Ordinul AutoritSlii Nalionale pentru Persoanele cu Handicap nr.
223 I 2007 privind implementa rea formatu ui u nic a I
cardului-legitimalie
de parcare pentru persoanele cu handicap;
ordinul AutoritSlii Nalionale pentru persoanele cu Handicap nr.
3L912007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenlilor personali
ai
persoanelor cu handicap grav;
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei gi EgalitSlii de ganse nr.762lZ0O7
pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale p.
baza cdrora se
stabilegte incadrarea Tn grad de handicap, cu modificdrire
-.--r'
si
completdrile ulterioare
ordinul AutoritSlii Nalionale pentru persoanele cu Handicap nr.
590/2008 privind aprobarea Instrucliunilor pentru aplicarea
art. 78 din
Legea nr. 44812006 privind proteclia gi promovarea
drepturilor
persoanelor cu handicap;
ordinul AutoritSlii Nalionale pentru persoanele cu Handicap nr.
27712009 pentru aprobarea Metodorogiei de preruare
de cdtre
directiile generale de asisten!5 socialS gi proteclia copilului judelene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuregti
a contractelor
privind angajamentul de plat5 a dob6nzii, incheiatl
de Autoritatea

;

Nationald pentru persoanele
transferu rilor

fi

cu Handicap gi de asigurare a

nancia re;

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei Sociale gi persoanelor
Vdrstnice Nr. LBB712016 privind stabilirea contribuliei lunare de
intretinere datorate de adullii cu handicap asistafi in centrele
rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
sustin5torii acestora gi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului

contributiei lunare de intrelinere datorate de adullii cu handicap
asistati in centrele rezidenliale publice pentru persoane adulte cu
handicap sau de suslindtorii acestora, cu modificdrile
9i completdrile

ulterioare;
Hot5rdrea Guvernului nr. B84l2O0g pentru modificarea gi completarea
Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor
la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hot5rSrea Guvernului nr. 68012007 ;
Legea nr. 27012008 pentru modificarea Legii nr. LTl2ooo privind
asistenta socialS a persoanelor v6rstnice;
Hotdr6rea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nalionale
de evaluare a nevoilor persoanelor v6rstnice;
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei Sociale persoanelor
9i
V6rstnice Nr. 2L2612OL4 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
vSrstnice, persoanelor fdrd ad5post, tinerilor care au p5rbsit sistemul
de protectie a copilului gi altor categorii de persoane adulte aflate in
dificultate, precum gi pentru serviciile acordate ?n comunitate,
serviciilor acordate in sistem integrat gi cantinelor sociale;
Hot5r6rea Guvernului nr. 97B|2OI5 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale gi a nivelului venitului lunar pe
membru de familie in baza cEruia se stabilegte contribulia lunarE de
intretinere datorat5 de c5tre suslindtorii legali ai persoanelor v6rstnice
din centrele rezidenliale;
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei Sociale gi persoanelor
V6rstnice Nr. 1985/1305/5805/2016 privind- aprobarea metodologiei
pentru evaluarea gi intervenlia integrat5 in vederea incadrdrii
copiilor
cu dizabilitdti Tn grad de handicap, a orientdrii gcolare gi profesionale
a
copiilor cu cerinle educalionale speciale, precum gi in vederea abilitdrii

gi reabilitdrii copiilor cu dizabilitSli gi/sau cerinle educalionale
speciale;

Ordinul Ministerului SdndtSliilMinisterului Muncii, Familiei, protecliei
Sociale 9i Persoanelor V6rstnice Nr. 1306/188312016 pentru
aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu
dizabilitdti in grad de handicap 9i a modalitSlilor de aplicare a

acestora;

ordinul

nr. L7712003 privind aprobarea standardelor Minime

Obligatorii pentru telefonul copilului, Standardelor Minime Obligatorii
privind centrul de consiriere pentru copilul abuzat, neglilat gi
exploatat, precum gi a Standardelor Minime Obligatorii privind centrul
de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijdrii gi
exploat5rii copilului;
Legea nr. 2L712003 pentru prevenirea
9i combaterea violenlei in
familie republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;

HG

nr. rL03l20r4 republicatb, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare pentru aprobarea metodologiei privind realizbrea obligatiilor

ce revin autoritatilor

administratiei publice locale, institutiilor si
profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in
cazurile de copii
aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

Ordinul Nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta

pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat
Ordinul nr. L733 din 19 august 2015 privind aprobarea procedurii de
stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament;
Hotd16rea nr' 691 din19 august 2015 privind aprobarea procedurii
de
monitorizare a modului de cregtere gi Tngrijire a copilului cu pdrinli
plecati la muncb in strdindtate gi a serviciilor de care
acegtia pot
beneficia' precum 9i pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind
colaborarea dintre direcliile generale de asisteng5 social5 gi proteclia
copilului gi serviciile publice de asistenl5 ro.iatd gi a modelului
standard al documentelor elaborate de c5tre acestea;
Hotd16rea Guvernului nr. 75120L5 privind reglementarea prest5rii
de
cdtre copii de activitSli remunerate in domeniile cultural, aftistic,
sportiv, publicitar gi de modeling;
Ordinul ministrului muncii, solidarit5lii sociale gi familiei nr.
383 l2OO4
8

-

privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile
sociale din
domeniul protecliei victimelor violenlei in familie;

Hotdrdrea

Nr. 49 din 19 ianuarie zoLL pentru aprobarea

Metodologiei-cadru privind prevenirea gi intervenlia in echipd
multidisciplinard 9i in relea in situaliile de violen!5 urrpru copilului gi
de violentd in familie gi a Metodologiei de intervenlie multidisciplinard
gi interinstitutionalS privind copiii exploatali gi aflaii in situalii
de risc
de exploatare prin munc5, copiii victime ale traficului de perroane,
precum gi copiii rom6ni migranli victime ale altor forme
de violenld pe
teritoriul altor state.
DREPTURILE TALE

Regulamentul conferd mai multe drepturi persoanelor c5rora li
se
prelucreazd date personale. Astfel, pe l6ng5 drepturile
existente Tn prezent,
reg5sim gi dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de gtergere
a datelor,
IatE pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

Dreptul de acces, inseamnd cd ai dreptul de a obline o confirmare

din partea noastrd ca prelucram sau nu datele cu caracter personal
care te
privesc Ai, in caz afirmativ, acces la datele respective gi
la informalii privind
modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refer5 la dreptul de a primi

datele personale intr-un format structurat, utilizat
poate fi citit automat gi la dreptul ca aceste date

in mod curent gi care
sa fie transmise direct

altui operator, dacb acest lucru este fezabil din punct de
vedere tehnic.

Dreptul la opozifie vizeazddreptul de a te opune prelucr5rii datelor

personale atunci c6nd prelucrarea este necesara pentru
Tndeplinirea unei
sarcini care servegte unui interes public sau c6nd
are in vecJere un interes
legitim al operatorului. Atunci cdnd prelucrarea datetor
cu caracter personal

are drept scop marketingul direct, ai dreptul de
orice moment.

opune prelucr5rii

a

Dreptul la rectificare se refer5 la
nejustificate, a datelor cu caracter personal i

Tn

rea/ fSrE Tnt6rzieri
. Rectificarea va R

comunicata fiecdrui destinatar la care au fost
cazului in care acest lucru se dovedegte imposibil

datele, cu exceplia
presupune eforturi

disproportionate.

Dreptul la gtergerea datelor ("dreptul de
ai dreptul de a solicita sd ili gtergem datele cu

fi uitat") Tnseamnd

cd

racter personal, fErd
ul dintre urmdtoarele

intdrzieri nejustificate, in cazul in care se aplica
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indepli irea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate; ili retragi co
m6ntul gi nu existd
nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui
ucr5rii gi nu existb
motive legitime care sE prevaleze; datele cu ca
r personal au fost
prelucrate ilegal; datele cu caracter personal
ie gterse pentru
respectarea unei obligatii legale; datele cu ca
personal au fost
colectate in leg6turb cu oferirea de servicii ale soci
informationale.

tii

Dreptul la restriclionarea prelucrdrii poa fi exercitat in cazul in

care persoana contestS exactitatea datelor, pe o
verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este

i

opune gtergerii datelor cu caracter personal,
restrictionarea; in cazul in care instanta nu mai a
caracter personal in scopul prelucr5rii, dar persoa

care ne permite
al5, iar persoana se

licit6nd Tn schimb
nevoie de datele cu
i le solicita pentru

constatarea/ exercitarea sau ap5rarea unui drept
instantd; in cazul in
care persoana s-a opus prelucr5rii pentru interval de timp in
care se
verifica daca drepturile legitime ale operatorului
leaz5 asupra celor ale
persoanei respective.
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Toate aceste drepturi pot sa

fi

exercitate printr-o cerere scris5,

semnat5 si datatS, transmisa la sediul nostru.

tn plus, din 25 mai 2018, daca ai nemullumiri sau intrebdri legate de
prelucrarea datelor personale te poli adresa Responsabilului
pentru
protectia datelor la Directia Generala de Asistenta
Sociala si
Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, cu sediul in municipiul
Bistrita, str. suceveir lrr. L-3, jud. Bistrita-Nasaud, fax. 0263
2L57 52, E- ma il dgaspcbn@dasbn.ro.
Pl6ngeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi
adresate
Autorit5tii Nationale de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu
Caracter

Personal.

Serviciul juridic si contencios,

TT

