
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

         -PRIMAR- 

 

                                                 DISPOZIŢIE 
privind unele masuri organizatorice 

 referitoare la protectia datelor cu caracter personal,  

 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

 

 

     Vasiliu Mihai , Viceprimar cu atributii de Primar al comunei Agapia , judeţul 

Neamţ; 

- In temeiul art.72 din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Vazand referatul intocmit de secretarul comunei Agapia, judetul Neamt prin care 

aduce la cunostinta faptul ca sunt necesare unele masuri organizatorice referitoare la 

protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Agapia,  

- Avand in vedere programele electronice comune ale unor institutii, precum SEAP, 

FOREXEBUG, PATRMVEN, RAN, RENNS, APIA, Registrul electoral,Web 

Dispecer 3 si altele care au persoane desemnate pentru interoperabilitate si conturi 

pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor, functionari in cadrul 

aparatului de specialitate al Primariei comunei Agapia  

-  In conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul General privind Protecția Datelor), aplicabil de la data de 25 mai 2018 

- In temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare  

-  In temeiul prevederilor din Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

-  In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.e) si art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 

alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

D I S P U N: 

 
     Art.1.Se dispun unele masuri organizatorice referitoare la protectia datelor cu 

caracter personal la nivelul UAT comuna Agapia: 

 

1. Se aduce la cunostinta personalului din aparatul de specialitate din cadrul 

Primariei comunei Agapia obligativitatea respectarii REGULAMENTULUI nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), pe baza de semnatura. 

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/lege-nr-6772001-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.html
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/lege-nr-6772001-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.html


2. Se aduce la cunostinta personalului din aparatul de specialitate din cadrul 

Primariei comunei Agapia obligativitatea de a solicita acordul fiecarei persoane 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pe baza de semnatura. 

3. La nivelul fiecarui serviciu/compartiment se va respecta política de 

confidentialitate si se asigura protectia datelor cu caracter  personal, in 

conditiile legii, pe baza de semnatura. 

    Art.2. Se aproba Politica de confidentialitate la nivelul Primariei comunei 

Agapia, in conformitate cu  REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

    Art.3.(1).Se desemneaza dl.Vrăjitoru Marius-Gheorghe, avand functia de 

inspector principal in cadrul Compartimentului Contabilitate, ca responsabil cu 

protectia datelor cu caracter personal la nivelul Primariei comunei Agapia.  

             (2).Atributiile aferente functiei de responsabil cu protectia datelor cu caracter 

personal sunt prevazute in anexa la prezenta dispozitie si vor completa fisa postului 

persoanei desemnate. 

    Art.4. Secretarul comunei Agapia va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

 

 

Viceprimar 

 cu atributii de primar, 

                                                         Vasiliu Mihai 

 

 

                    Avizat legalitate, 

          Secretar comuna Agapia, 

Nr..104.../25.05.2018               Ilioi Elena -Doina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa la Dispozitia nr............../............... 

 

ATRIBUTIILE 

persoanei desemnate cu exercitarea functiei de responsabil cu protectia datelor 

cu carácter personal , la nivelul Comunei Agapia, judetul Neamt 

 

In conformitate cu art.37 din Regulament, persoana desemnata are 

urmatoarele atrbutii si responsabilitati: 

 de a informa şi consilia conducerera si personalul din paratul de 

specialitate al Primariei Comunei Agapia, care se ocupă de prelucrările de 

date, cu privire la obligatiile ce le revin si a altor dispozitii legale incidente 

in materie; 

 de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al 

Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, inclusiv 

alocarea responsabilitatilor si actiunilor de sensibilizare si instruire a 

personalului implicat in operatiuni de prelucrare de date precum si 

auditurile aferente; 

 de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de 

impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia, 

conform cu art.35 din Regulament 

 de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de 

contact cu aceasta, inclusiv in cazul consultarii prealabile, conform art.36 

din Regulament; 

 de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de 

prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale. 

 De a respecta secretul sau confidentialitatea  datelor, in conformitate cu 

legislatia in vigoare si de a raspunde direct in fata Primarului comunei 

Agapia pentru realizarea acestor atributii. 

Atributiile descrise mai sus se completeaza in mod corespunzator cu Ghidul 

privind Responsabilul cu protectia datelor (Anexat). 

 

 

 

 

  

 


