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DISPOZIŢIA 
Nr. 146 din 23 Noiembrie 2022

Privind desemnarea  domnișoarei  Stoica  Andreea  Georgiana,  secretar  general  al  comunei
Obrejița,  județul  Vrancea,  persoana  responsabilă  pentru  protecția  prelucrării  datelor  cu
caracter personal la nivelul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul  întocmit de secretarul  general al comunei înregistrat  cu nr. 5804 din 23
Noiembrie  2022  prin  care  propune desemnarea  unui  functionar,  persoana responsabilă  cu
protectia  prelucrarii  datelor  cu  caracter  personal  din  cadrul  Primăriei  comunei  Obrejița,
județul Vrancea;

În conformitate cu prevederile:  
-  Regulamentul  (UE) 2016/679 al  Parlamentului  European și  al  Consiliului  din 27

aprilie  2016 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;

- Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

- art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.26, art.28, art.120 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;

- art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare, emite
următoarea,  

DISPOZIȚIE

 Art.1  (1)  Începând  cu  data  prezentei  dispoziții  se  desemnează  responsabilul  cu
protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Obrejița domnișoara Stoica
Andreea  Georgiana,  având  funcția  de  secretar  general  UAT,  care  va  duce  la  îndeplinire
obligațiile stabilite în legislația aplicabilă protecției datelor personale.

(2) Fișa  postului  domnișoarei  Stoica  Andreea  Georgiana va  fi  suplimentată  cu
atribuțiile cuprinse în Regulamentul nr.2016/679, astfel:
a)  informarea și consilierea conducerii instituției, precum și a angajaților care se ocupă de
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal,  cu  privire  la  obligațiile  care  le  revin  in  temeiul
Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protectia
datelor.
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b)  monitorizarea  respectării  prevederilor  Regulamentului  (UE)  2016/679,  a  dispozitiilor
legislatiei  nationale  referitoare  la  protectia  datelor  si  a  politicilor/procedurilor  interne  ale 
instituției  în  ceea  ce  privește  protecția  datelor  cu  caracter  personal,  inclusiv  alocarea
responsabilităților  și  acțiunile  de  sensibilizare  și  de  formare  a  personalului  implicat  în
operațiunile de prelucrare, precum si auditul afferent.  
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției
datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul nr.
2016/679.
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere.
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate  de prelucrare,  inclusiv  consultare  prealabilă  menționată  la  art.36  din Regulamentul
2016/679.
f)  de  a  ține  seama  în  mod  corespunzător  de  riscul  asociat  operațiunilor  de  prelucrare,  la
îndeplinirea sarcinilor sale.
          (2) În exercitarea atribuțiilor stabilite în Regulamentul nr. 2016/679, responsabilul cu
protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea, în conformitate cu
dreptul Uniunii  sau cu dreptul intern și este responsabil  direct în fața Primarului comunei
Obrejița pentru realizarea acestor atribuții.

Art.2 Fișa postului domnișoarei Stoica Andreea Georgiana va fi completată cu noile
atribuții. 

Art.3 Pentru indeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor cu caracter
personal, beneficiazaă de următoarele resurse:

- sprijin activ al funcției din partea conducerii;
- alocarea de timp pentru indeplinirea atributiilor sale;
- comunicare oficială, către toţi angajații, a Dispoziției de desemnare;
-  sprijin,  reacții  și  informații  din partea  tuturor  compartimentelor  ale  aparatului  de

specialitate al primarului comunei;
- perfectionarea pregătirii profesionale. 
Art.4  La data  prezentei  orice  dispoziție  cu  prevederi  contrare  privind  desemnarea

persoanei  responsabile  cu  protectia  prelucrarii  datelor  cu  caracter  personal  in  Primaria
Obrejița, județul Vrancea își încetează aplicabilitatea.

Art.5  Prezenta  dispoziție  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Obrejița, județul Vrancea, persoanelor și instituțiilor interesate.

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                        Secretar general al comunei,
                                                                                                      Stoica Andreea Georgiana
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