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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau 

după caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii formalizate 
 

  

Elemente 
privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 
 

 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

 

 
 

Funcţia 

 
 

 

 
 

Data 

 
 

 

 
 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1

. 

Elaborat 
  

29.1

0.20
19 

 

1.2
. 

Verificat Bortolis Tiberiu 
Levente  

Preşedinte 
Comisia de 
monitorizare 

29.1
0.20
19 

 

1.3
. 

Aprobat Felegean Mircea 
Augustin 

Primar 29.1
0.20

19 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate  
 

 

 

Ediţia/ 
revizia în 

cadrul 

ediţiei 
 

Componenţa 
revizuită-

descrierea 
modificării/nr. 
pagină unde s-a 

efectuat 
modificarea 

 
 

Data reviziei 
 

Avizul 
conducătorului 

de compartiment 

1 2 3 4 

2.
1. 

Revizia 1     Data aprobării de 
către Comisia de 

monitorizare 

2.

2. 

Ediţia 2      
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1. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 
revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 

 
 

Scopu

l 

difuză

rii 

 

Compartiment 

 
Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

retrager

ii 

versiunii 

înlocuite 

Data 

intrării 

în 

vigoare 

a noii 

procedu

ri 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5   6 7 

3.
1. 

Ap. Compartiment 

Financiar Contabil 

Inspector 

Principal 

Antal 

Balasz 

Andreea 

  29.10.
2019 

 

3.

2. 

Ap. Compartiment 

Agricol Fond 

Funciar 

Consilier 

Superior 

Fodor 

Timea 

 

  29.10.

2019 

 

3.
3. 

Ap. Compartiment 

Financiar 

Contabil-directia 

taxe si impozite 

Referent 

superior 

Todoran 

Mihai 

Vasile 

  29.10.
2019 

 

3.

4 

Ap. Compartiment 

Stare Cvila, 

Autoritate tutelara 

si asistenta sociala 

Referent 

superior 

Fodor 

Klara 
  29.10.

2019 

 

3.

5. 

Ap. Administrator 

Public (Resurse 

Umane) 

Administrat

or Public 

Lapadat 

Adrian 

Nicolae 

  29.10.

2019 

 

3.
6. 

Ap Secretar Comuna Secretar Dumbrava 

Dorin 
  29.10.

2019 

 

3.
7. 

Ah. Comisie SCIM - 

Secretariat 

Tert 

contractat 

pentru 

consultanta 

SCIM-

Expert 

Consulting 

S.R.L. 

Toni 

Lucian 

Dumitru 

  29.10.
2019 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Stabilește modul de derulare notificarii incalcarii securitatii datelor cu 

caracter personal. 

 

1.2 Asigură respectarea Regulamentului General de Protecție a Datelor, în 

materia notificarii incalcarii securitatii datelor cu caracter personal. 

 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) introduce cerința ca o 

încălcare a securității datelor cu caracter personal (denumită în continuare 

„încălcare”) să fie notificată autorității naționale de supraveghere competente 

(sau, în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier, autorității principale) și, în 

anumite cazuri, ca persoanele ale căror date cu caracter personal au fost afectate 

de încălcare să fie informate cu privire la aceasta. 

2.2. Prin urmare, Comuna Vinatori și persoanele împuternicite de Comuna 

Vinatori planifica din timp și pun in aplicare procese pentru a fi în măsură să 

depisteze și să limiteze rapid o încălcare, să evalueze riscul pentru persoane și 

ulterior să stabilească dacă este necesar să notifice autoritatea de supraveghere 

competentă, precum și să informeze persoanele vizate cu privire la încălcare 

atunci când este necesar. Notificarea autorității de supraveghere face parte din 

planul de răspuns la incidente. 

2.3. RGPD conține prevederi cu privire la momentul în care trebuie să fie 

notificată o încălcare și la entitatea căreia trebuie să îi fie notificată aceasta, 

precum și la informațiile care ar trebui furnizate ca parte a notificării. Informațiile 

necesare pentru notificare pot fi furnizate în mai multe etape, dar, în orice caz, 

Comuna Vinatori ar trebui să ia măsuri cu privire la orice încălcare în timp util. 
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3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

 

3.1. Reglementări internaționale 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului 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); 

• Considerentul 97 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului; 

• Art. 33-34 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului; 

 

3.2. Legislaţie primară 

• Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

cirgulație a acestor date; 

• Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea 

Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter 

personal; 

 

3.3. Legislaţie secundară 
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- 

 

 

4. Definiții şi abrevieri  

 

4.1. Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, 

actul care defineşte termenul 

1.  Autoritate de 

supraveghere 

Autoritate publică independentă, instituită de un stat 

(în cazul României – Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal – ANSPDCP). 

 

2.  Consimțământ Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate 

datele cu caracter personal, care trebuie să fie 

întotdeauna expres şi neechivoc 

 

3.  Date anonime Date care, datorită originii sau modalității specifice de 

prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană 

identificată sau identificabilă 

 

4.  Datele cu caracter 

personal 

Orice informații privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă numită „persoana vizată”. 

O persoană fizică identificabilă este o persoană care 

poate fi identificată, direct sau indirect, în special 

prin referire la un element de identificare, cum ar fi 

un nume, un număr de identificare, date de 
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localizare, un identificator online, sau la unul sau 

mai multe elemente specifice, proprii identității sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale. 

 

5.  Date de trafic Orice date prelucrate în scopul transmiterii unei 

comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice 

sau în scopul facturării contravalorii acestei 

operaţiuni 

 

6.  Date stocate Date într-o formă care să permită identificarea 

persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării 

scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor 

fi ulterior prelucrate. 

Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea 

menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică 

sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

prevăzute în normele care reglementează aceste 

domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării 

acestor scopuri. 

 

7.  Ediția unei 

proceduri 

formalizate 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 

altele asemenea, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată și difuzată 

 

8.  Fişa postului Document care defineşte locul şi contribuţia postului 

în atingerea obiectivelor individuale şi 
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organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi 

entităţii, şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. 

În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, 

competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte 

posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, 

calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru 

postul respectiv. 

 

9.  Încălcarea 

securităţii datelor 

cu caracter 

personal 

Încălcarea securităţii având ca rezultat distrugerea 

accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea 

neautorizată ori accesul neautorizat la datele cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în 

alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului 

 

10.  Operator Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept 

public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile 

teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui 

act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept 

public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin 

acel act normativ sau în baza acelui act normativ. 

 

11.  Persoană O persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de 
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împuternicită de 

către operator 

drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile 

şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează 

date cu caracter personal pe seama Comunei Vinatori 

 

12.  Poştă electronică Serviciul care constă în transmiterea printr-o reţea 

publică de comunicaţii electronice a unor mesaje în 

format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi 

stocate în reţea sau în echipamentul terminal al 

destinatarului până la recepţionarea de către 

destinatar 

 

13.  Prelucrarea datelor 

cu caracter personal 

Operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra 

datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de 

date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea 

sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea 

 

14.  Procedură 

documentată 

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui 

proces, editat pe suport de hârtie sau în format 

electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale 

 

15.  Procedură de sistem Procedura care descrie un proces sau o activitate care 
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se desfăşoară la nivelul tuturor 

compartimentelor/structurilor  

dintr-o entitate 

 

16.  Procedură 

operaţională 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente  

dintr-o entitate 

 

17.  Revizia în cadrul 

unei ediţii 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 

altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 

componente ale unei ediţii a unei procedurii, acţiuni 

care au fost aprobate şi difuzate 

 

18.  Responsabilitate Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei 

neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare 

tipului de răspundere juridică 

 

19.  Serviciu cu valoare 

adăugată 

Orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de 

trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât 

transmiterea comunicării ori facturarea contravalorii 

acestei operaţiuni 

 

20.  Sistem de evidență a 

datelor 

Orice set structurat de date cu caracter personal 

accesibile conform unor criterii specifice, fie ele 

centralizate, descentralizate sau repartizate după 

criterii funcționale sau geografice 
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21.  Stocare Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal 

culese  

 

22.  Utilizator Orice persoană fizică ce beneficiază de un serviciu de 

comunicaţii electronice destinat publicului, fără a 

avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui 

serviciu 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S/P.O. Procedură operațională 

 

2. E Elaborare 

 

3. V Verificare 

 

4. Av Avizare 

 

5. A Aprobare 

 

6. Ap Aplicare 

 

7. DPO Responsabil cu protecția datelor  

(Data Protection Officer) 

8. Ah. Arhivare 
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5. Descrierea procedurii operaționale 

 

Una dintre cerințele din RGPD prevede că, prin utilizarea unor măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate, datele cu caracter personal sunt prelucrate 

într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva 

pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale10. 

În consecință, RGPD impune atât operatorilor, cât și persoanelor 

împuternicite de operatori să pună în aplicare măsurile tehnice și organizatorice 

adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului la care sunt 

expuse datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Acestea ar trebui să ia 

în considerare stadiul actual al tehnicii, costurile de punere în aplicare și natura, 

domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu 

grade diferite de probabilitate și de gravitate pentru drepturile și libertățile 

persoanelor fizice. 

Prin urmare, un element esențial al oricărei politici de securitate a datelor 

este capacitatea, acolo unde este posibil, de a preveni o încălcare și, în cazul în 

care încălcarea survine cu toate acestea, de a reacționa la aceasta în timp util. 

 Ce este o încălcare a securității datelor cu caracter personal? 

 Definiție 

Ca parte a oricărei încercări de a remedia o încălcare, Comuna Vinatori ar 

trebui, în primul rând, să fie în măsură să recunoască o încălcare. RGPD 

definește „încălcarea securității datelor cu caracter personal” la articolul 4 

alineatul (12): 

„o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la 

distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la 

accesul neautorizat la acestea.” 
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Ar trebui să fie foarte clar ce se înțelege prin „distrugerea” datelor cu 

caracter personal: în acest caz, datele nu mai există sau nu mai există într-o 

formă care să poată fi utilizată de operator. De asemenea, ar trebui să fie relativ 

clar ce se înțelege prin „deteriorare”: acesta este cazul atunci când datele cu 

caracter personal au fost modificate, corupte sau nu mai sunt complete. În ceea 

ce privește „pierderea” datelor cu caracter personal, aceasta ar trebui să fie 

interpretată ca însemnând că datele pot continuă să existe, însă Comuna 

Vinatoria pierdut controlul sau accesul la acestea sau acestea nu mai sunt în 

posesia sa. În cele din urmă, prelucrarea neautorizată sau ilegală poate include 

divulgarea datelor cu caracter personal către (sau accesarea de către) beneficiari 

care nu sunt autorizați să primească (sau să acceseze) datele sau orice altă formă 

de prelucrare care încalcă RGPD. 

 

În Avizul său 03/2014 privind notificarea încălcărilor, GL29 a explicat că 

încălcările pot fi clasificate în funcție de următoarele trei principii bine cunoscute 

privind securitatea informațiilor14: 

• „Încălcarea confidențialității” – în cazul în care are loc o divulgare 

neautorizată sau accidentală sau un acces neautorizat sau accidental la datele 

cu caracter personal. 

• „Încălcarea integrității” – în cazul în care are loc o modificare neautorizată 

sau accidentală a datelor cu caracter personal. 

• „Încălcarea disponibilității” – în cazul în care are loc o pierdere accidentală 

sau neautorizată a accesului15 sau distrugerea datelor cu caracter personal. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în funcție de circumstanțe, o 

încălcare se poate referi în același timp la confidențialitatea, integritatea și 

disponibilitatea datelor cu caracter personal, precum și la orice combinație a 

acestor elemente. 

În timp ce stabilirea faptului dacă a existat o încălcare referitoare la 

disponibilitate sau integritate este destul de clară, poate fi mai puțin evident dacă 
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a existat o încălcare referitoare la disponibilitate. O încălcare va fi considerată 

întotdeauna o încălcare referitoare la disponibilitate dacă a existat o pierdere 

permanentă sau o distrugere a datelor cu caracter personal. 

 

  Posibile consecinte ale incalcarii securitatii datelor cu caracter 

personal. 

 

O încălcare poate avea o serie de efecte negative semnificative asupra 

persoanelor, ceea ce poate conduce la prejudicii fizice, materiale sau morale. 

RGPD explică faptul că acestea pot include pierderea controlului asupra datelor 

lor cu caracter personal, limitarea drepturilor persoanelor, discriminare, furt 

sau fraudă de identitate, pierdere financiară, inversarea neautorizată a 

pseudonimizării, compromiterea reputației și pierderea confidențialității 

datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional. De asemenea, 

acestea pot include orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau 

socială adus persoanelor respective. 

În consecință, RGPD impune Comunei Vinatori să notifice o încălcare 

autorității de supraveghere competente, cu excepția cazului în care este puțin 

probabil ca aceasta să genereze un risc de apariție unor astfel de efecte negative. 

În cazul în care există un risc probabil ridicat de apariție a acestor efecte 

negative, RGPD impune Comunei Vinatori să informeze persoanele afectate cu 

privire la încălcare în cel mai scurt timp posibil în mod rezonabil. 

Importanța posibilității de a identifica o încălcare, de a evalua riscul pentru 

persoane și ulterior de a o notifica, dacă este necesar, este evidențiată în 

considerentul 87 din RGPD: 

„Ar trebui să se stabilească dacă au fost implementate toate măsurile 

tehnologice de protecție și organizatorice corespunzătoare în scopul de a se stabili 

imediat dacă s-a produs o încălcare a securității datelor cu caracter personal și 

de a se informa cu promptitudine autoritatea de supraveghere și persoana vizată. 
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Faptul că notificarea a fost efectuată fără întârziere nejustificată ar trebui stabilit 

luându-se în considerare, în special, natura și gravitatea încălcării securității 

datelor cu caracter personal, precum și consecințele și efectele negative ale 

acesteia asupra persoanei vizate. Această notificare poate conduce la o intervenție 

a autorității de supraveghere, în conformitate cu sarcinile și competențele 

specificate în prezentul regulament.” 

 

 

Termenul de Notificare 

 

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, 

Comuna Vinatori notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în 

temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen 

de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta.În cazul în 

care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o 

explicație motivată. 

 

 

Când „ia cunoștință” un operator de încălcare? 

 

Astfel cum este detaliat mai sus, RGPD prevede că, în cazul în care are loc o 

încălcare, Comuna Vinatori trebuie să notifice încălcarea fără întârzieri 

nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la 

care a luat cunoștință de aceasta. Aceasta poate ridica chestiunea momentului în 

care se poate considera că un operator „a luat cunoștință” de o încălcare. În 

opinia GL29, ar trebui considerat că un operator„a luat cunoștință” atunci când 

Comuna Vinatori respectiv are un grad rezonabil de certitudine că s-a produs un 

incident de securitate care a condus la compromiterea datelor cu caracter 

personal. 
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Cu toate acestea, astfel cum s-a indicat anterior, RGPD impune Comunei 

Vinatori să pună în aplicare toate măsurile de protecție tehnice și organizatorice 

adecvate pentru a stabili imediat dacă a avut loc o încălcare și pentru a informa 

imediat autoritatea de  

 

supraveghere și persoanele vizate. De asemenea, acesta precizează că efectuarea 

notificării fără întârzieri nejustificate ar trebui stabilită luând în considerare, în 

special, natura și gravitatea încălcării, precum și consecințele și efectele negative 

ale acesteia asupra persoanei vizate. Aceasta impune Comunei Vinatori obligația 

de a se asigura că va lua „cunoștință” de orice încălcare în timp util, astfel încât 

să poată lua măsurile corespunzătoare. 

Momentul exact în care se poate considera că un operator „a luat 

cunoștință” de o anumită încălcare va depinde de circumstanțele încălcării 

specifice. În unele cazuri, va fi relativ clar încă de la început că a existat o 

încălcare, în timp ce în alte cazuri poate dura ceva timp pentru a stabili dacă 

datele cu caracter personal au fost compromise. 

 

Furnizarea de informații autorității de supraveghere 

Informațiile care trebuie furnizate 

 

Atunci când un operator notifică o încălcare autorității de supraveghere, 

articolul 33 alineatul (3) prevede că acesta ar trebui, cel puțin, să: 

(a) descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, 

inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al 

persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al 

înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză; 

(b) comunice numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția 

datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații; 

(c) descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu 
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caracter personal; 

 

 

 

(d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a 

remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, 

după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative. 

Chiar dacă nu sunt disponibile informații precise (de exemplu, numărul 

exact de persoane vizate afectate), aceasta nu ar trebui să constituie o barieră 

pentru notificarea în timp util a încălcării. RGPD permite aproximări în ceea ce 

privește numărul de persoane afectate și numărul de înregistrări de date cu 

caracter personal în cauză. Accentul ar trebui să fie plasat pe remedierea 

efectelor negative ale încălcării, mai degrabă decât pe furnizarea de cifre precise. 

Astfel, atunci când a devenit clar că s-a produs o încălcare într-un anumit caz, 

dar încă nu este cunoscută amploarea acesteia, o notificare în etape (a se vedea 

mai jos) este o modalitate sigură de a respecta obligațiile de notificare. 

Articolul 33 alineatul (3) prevede că Comuna Vinatori furnizează „cel puțin” 

aceste informații printr-o notificare, astfel încât un operator poate, dacă este 

necesar, să furnizeze detalii suplimentare. Diferitele tipuri de încălcări 

(confidențialitate, integritate sau disponibilitate) ar putea necesita furnizarea de 

informații suplimentare pentru a explica pe deplin circumstanțele fiecărui caz 

 

 

Notificarea în etape 

 

 

În funcție de natura încălcării, poate fi necesară o investigație suplimentară 

efectuată de către operator pentru a stabili toate faptele relevante referitoare la 

incident. Prin urmare, articolul 33 alineatul (4) prevede că: 
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„Atunci când și în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informațiile în 

același timp, acestea pot fi furnizate în mai multe etape, fără întârzieri 

nejustificate”. 

 

Aceasta înseamnă că RGPD recunoaște că Comuna Vinatori nu va avea 

întotdeauna toate informațiile necesare cu privire la o încălcare în termen de 72 

de ore de la luare la cunoștință a acesteia, întrucât detaliile complete și ample cu 

privire la incident nu pot fi disponibile întotdeauna în această perioadă inițială. 

Ca atare, RGPD permite o notificare în etape. Probabil că acest lucru va fi valabil, 

de asemenea, pentru încălcări mai complexe, cum ar fi anumite tipuri de 

incidente de securitate cibernetică atunci când, de exemplu, poate fi necesară o 

anchetă criminalistică detaliată pentru a stabili pe deplin natura încălcării și 

măsura în care au fost compromise datele cu caracter personal. În consecință, în 

multe cazuri, Comuna Vinatori va trebui să efectueze mai multe investigații și să 

revină cu informații suplimentare la o dată ulterioară. Acest lucru este permis în 

cazul în care Comuna Vinatori prezintă motive pentru întârziere, în conformitate 

cu articolul 33 alineatul (1). GL29 recomandă ca, atunci când Comuna Vinatori 

notifică pentru prima dată autoritatea de supraveghere, acesta ar trebui să 

informeze, de asemenea, autoritatea de supraveghere în cazul în care nu dispune 

încă de toate informațiile necesare și va furniza mai multe detalii ulterior.   

Autoritatea de supraveghere ar trebui să convină asupra modului și momentului 

în care ar trebui furnizate informații suplimentare. Acest lucru nu împiedică 

Comuna Vinatorisă furnizeze informații suplimentare în orice altă etapă, în cazul 

în care i se aduc la cunoștință detalii suplimentare relevante despre încălcare 

care trebuie furnizate autorității de supraveghere. 

Obiectul cerinței de notificare este de a încuraja Comuna Vinatorisă 

acționeze cu promptitudine cu privire la o încălcare, să o limiteze și, dacă este 

posibil, să recupereze datele cu caracter personal compromise și să solicite avizul 

competent al autorității de supraveghere. Notificarea autorității de supraveghere 
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în primele 72 de ore poate permite Comuna Vinatorisă se asigure că deciziile 

privind notificarea sau lipsa notificării persoanelor sunt corecte. 

 

 

Cu toate acestea, scopul notificării autorității de supraveghere nu este 

numai de a obține îndrumări asupra necesității de a informa persoanele afectate. 

În anumite cazuri, va fi evident că, având în vedere natura încălcării și gravitatea 

riscului, Comuna Vinatori va trebui să notifice persoanele afectate fără întârziere. 

De exemplu, dacă există o amenințare imediată de furt de identitate sau în cazul 

în care categoriile speciale de date cu caracter personale sunt divulgate online, 

Comuna Vinatoriar trebui să acționeze fără întârzieri nejustificate pentru a limita 

încălcarea și pentru a o comunica persoanelor vizate. În circumstanțe 

excepționale, acest lucru ar putea avea loc chiar înainte de notificarea autorității 

de supraveghere. La un nivel mai general, notificarea autorității de supraveghere 

nu poate servi drept justificare pentru necomunicarea încălcării către persoana 

vizată atunci când acest lucru este necesar. 

 

 

Notificari amanate 

 

Articolul 33 alineatul (1) precizează că, în cazul în care notificarea către 

autoritatea de supraveghere nu se face în termen de 72 de ore, aceasta este 

însoțită de motive întârzierii. Această dispoziție, împreună cu noțiunea de 

notificare în etape, recunoaște că un operator nu poate fi întotdeauna în măsură 

să notifice o încălcare în termenul respectiv și că o notificare întârziată poate fi 

admisă. 

Un astfel de scenariu ar putea avea loc în cazul în care, de exemplu, un 

operator suportă mai multe încălcări de confidențialitate similare într-o perioadă 

scurtă de timp, care afectează în același mod un număr mare de persoane vizate. 
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Un operator ar putea lua cunoștință de o încălcare și, în timp ce începe 

investigația și înainte de notificare, poate depista alte încălcări similare, care au 

cauze diferite. În funcție de circumstanțe, este posibil ca Comuna Vinatorisă 

necesite ceva timp pentru a stabili amploarea încălcărilor și,  

 

mai degrabă decât să notifice fiecare încălcare în mod individual, Comuna 

Vinatoripregătește în schimb o notificare semnificativă care reprezintă mai multe 

încălcări foarte asemănătoare, cu posibile cauze diferite. Acest lucru ar putea 

conduce la întârzierea notificării transmise autorității de supraveghere cu mai 

mult de 72 de ore după ce Comuna Vinatoria luat cunoștință de încălcări. 

Strict vorbind, fiecare încălcare individuală este un incident raportabil. Cu 

toate acestea, pentru a evita o sarcină excesivă, Comuna Vinatoriar putea să 

prezinte o notificare „grupată” care să reprezinte toate încălcările în cauză, cu 

condiția să se refere la aceleași tipuri de date cu caracter personal afectate în 

același mod, într-un interval de timp relativ scurt. În cazul în care are loc o serie 

de încălcări care privesc diferite tipuri de date cu caracter personal, a căror 

securitate a fost încălcată în moduri diferite, notificarea ar trebui să se desfășoare 

în mod normal, fiecare încălcare fiind raportată în conformitate cu articolul 33. 

În timp ce RGPD permite notificări întârziate într-o anumită măsură, acest 

lucru nu trebuie văzut ca o situație care are loc în mod regulat. Trebuie subliniat 

faptul că notificările grupate pot fi efectuate, de asemenea, pentru mai multe 

încălcări similare raportate în decurs de 72 de ore. 

 

Condiții în care nu este necesară notificarea 

 

Articolul 33 alineatul (1) precizează că încălcările care nu sunt 

„susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice” 

nu necesită notificarea autorității de supraveghere. Un exemplu ar putea fi cazul 

în care datele cu caracter personal sunt deja disponibile în mod public și o 
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divulgare a acestor date nu constituie un risc probabil pentru persoana vizată. 

Acest lucru este în contrast cu cerințele existente privind notificarea încălcării 

pentru furnizorii de servicii de comunicații electronice disponibile publicului în 

Directiva 2009/136/CE, care precizează că toate încălcările relevante trebuie 

notificate autorității competente. 

În Avizul său 03/2014 privind notificarea încălcării34, GL29 a explicat că 

încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal care au fost criptate 

utilizând un algoritm de ultimă generație este în continuare o încălcare a datelor 

cu caracter personal și trebuie notificată. Cu toate acestea, în cazul în care 

confidențialitatea cheii este intactă – și anume, cheia nu a fost compromisă în 

nicio încălcare a securității și a fost generată astfel încât să nu poată fi 

identificată prin mijloace tehnice disponibile de către nicio persoană care nu este 

autorizată să o acceseze – datele sunt în principiu neinteligibile. Astfel, este puțin 

probabil ca încălcarea să afecteze persoanele și, prin urmare, nu ar impune 

informarea persoanelor respective. Cu toate acestea, chiar dacă datele sunt 

criptate, o pierdere sau o modificare poate avea consecințe negative pentru 

persoanele vizate, în cazul în care Comuna Vinatorinu are copii de rezervă 

adecvate. În acest caz, ar fi necesară informarea persoanelor vizate, chiar dacă 

datele în sine făceau obiectul unor măsuri de criptare adecvate. 

În consecință, dacă datele cu caracter personal au fost făcute în esență 

neinteligibile pentru părțile neautorizate și există o copie sau o copie de rezervă, 

în cazul unei încălcări a confidențialității care implică date cu caracter personal 

criptate în mod corespunzător ar putea să nu fie necesară notificarea autorității 

de supraveghere. Aceasta se datorează faptului că este puțin probabil ca o astfel 

de încălcare să reprezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. 

Bineînțeles, acest lucru înseamnă că nici persoana nu va trebui să fie informată, 

întrucât probabil nu există un risc ridicat. Cu toate acestea, ar trebui să se țină 

seama de faptul că, deși inițial nu este necesară notificarea în cazul în care 

probabil nu există un riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor, acest 
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lucru se poate schimba în timp, iar riscul ar trebui reevaluat. De exemplu, în 

cazul în care se constată ulterior că a fost compromisă cheia sau este expusă o 

vulnerabilitate în software-ul de criptare, este posibil ca notificarea să fie în 

continuare necesară. 

 

 

Informarea persoanei vizate 

  

 

În anumite cazuri, pe lângă notificarea autorității de supraveghere, Comuna 

Vinatorieste obligat, de asemenea, să informeze persoanele afectate cu privire la o 

încălcare. 

Articolul 34 alineatul (1) prevede următoarele: 

„În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este 

susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor 

fizice, Comuna Vinatoriinformează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu 

privire la această încălcare.” 

Comuna Vinatoriar trebui să țină cont de faptul că notificarea autorității de 

supraveghere este obligatorie, cu excepția cazului în care este puțin probabil să 

existe un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor ca urmare a unei 

încălcări. În plus, în cazul în care există un risc ridicat pentru drepturile și 

libertățile persoanelor ca urmare a unei încălcări, persoanele vizate trebuie, de 

asemenea, să fie informate. Prin urmare, pragul pentru informarea persoanelor 

cu privire la o încălcare este mai ridicat decât pentru notificarea autorităților de 

supraveghere și nu este necesar ca persoanele să fie informate cu privire la toate 

încălcările, protejându-le astfel de excesul de înștiințări. 

 

Informațiile care trebuie furnizate 
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La notificarea persoanelor, articolul 34 alineatul (2) prevede că: 

„În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la alineatul (1) din prezentul 

articol se include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării 

securității  

 

 

datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și măsurile 

menționate la articolul 33 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).” 

În conformitate cu această dispoziție, Comuna Vinatori trebuie să furnizeze cel 

puțin următoarele informații: 

• o descriere a naturii încălcării; 

• numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altui 

punct de contact; 

• o descriere a consecințelor probabile ale încălcării; și 

• o descriere a măsurilor luate sau propuse a fi luate de către operator pentru a 

remedia încălcarea, inclusiv, după caz, a măsurilor de atenuare a eventualelor 

sale efecte adverse. 

Ca exemplu de măsuri luate pentru a remedia încălcarea și pentru a atenua 

posibilele efecte negative ale acesteia, Comuna Vinatoriar putea preciza că, în 

urma notificării încălcării către autoritatea de supraveghere competentă, 

Comuna Vinatoria primit consiliere privind gestionarea încălcării și diminuarea 

impactului acesteia. De asemenea, Comuna Vinatoriar trebui să ofere, după caz, 

consiliere specifică persoanelor pentru a se proteja de posibilele consecințe 

negative ale încălcării, cum ar fi resetarea parolelor în cazul în care identificatorii 

lor de acces au fost compromiși. Un operator poate alege, de asemenea, să 

furnizeze informații în plus față de ceea ce este solicitat în acest caz. 

 

Condiții în care nu este necesară informarea 

 



UAT VINATORI 

                                     

__________________ 

 

PROCEDURA DE SISTEM  

PRIVIND NOTIFICAREA IN CAZUL 

INCALCARII SECURITATII DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.:  

Revizia:  

Nr.de ex.:  
 

Cod: P.S.  Pag. 25 din 37 

Exemplar nr.: 1 

 

 

Articolul 34 alineatul (3) prevede trei condiții care, dacă sunt îndeplinite, nu 

necesită notificarea persoanelor în cazul unei încălcări. Acestea sunt: 

• Comuna Vinatoria aplicat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a 

proteja datele cu caracter personal înainte de încălcare, în special măsurile prin 

care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei 

persoane care nu este autorizată să le acceseze. Aceasta ar putea include, de 

exemplu, protejarea datelor cu caracter personal prin criptare de ultimă generație 

sau prin tokenizare. 

• Imediat după o încălcare, Comuna Vinatori a luat măsuri pentru a se asigura 

că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor nu mai este probabil 

să se materializeze. De exemplu, în funcție de circumstanțele cazului, Comuna 

Vinatoripoate să fi identificat imediat și să fi luat măsuri împotriva persoanei care 

a accesat datele cu caracter personal, înainte ca acestea să poată face ceva cu 

acestea. Trebuie să se țină seama în continuare de posibilele consecințe ale 

oricărei încălcări a confidențialității, de asemenea în funcție de natura datelor în 

cauză. 

• Aceasta ar implica eforturi disproporționate de contactare a persoanelor, poate 

chiar în cazul în care datele lor de contact au fost pierdute ca urmare a încălcării 

sau nu sunt cunoscute de la început. De exemplu, arhiva unui birou de statistică 

a fost inundată, iar documentele care conțin date cu caracter personal au fost 

stocate numai pe suport de hârtie. În schimb, Comuna Vinatoritrebuie să facă o 

comunicare publică sau să ia o măsură similară, prin care persoanele sunt 

informate într-un mod la fel de eficace. În cazul eforturilor disproporționate, ar 

putea fi avute în vedere, de asemenea, modalitățile tehnice pentru a pune la 

dispoziție la cerere informații cu privire la încălcare, care ar putea fi utile pentru 

persoanele care pot afectate de o încălcare, dar care nu pot fi contactate în alt 

mod de către operator. 

În conformitate cu principiul responsabilității, Comuna Vinatoriar trebui să 

poată demonstra autorității de supraveghere că îndeplinesc una sau mai multe 
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dintre aceste condiții. 

 

Responsabilitatea și păstrarea evidenței 

 

 

 

 

Indiferent dacă o încălcare este necesar sau nu să fie notificată autorității de 

supraveghere, Comuna Vinatoritrebuie să păstreze documentația privind toate 

încălcările, astfel cum se explică la articolul 33 alineatul (5): 

„Comuna Vinatori păstrează documente referitoare la toate cazurile de 

încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a 

situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter 

personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această 

documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu 

prezentul articol.” 

            Acest aspect este legat de principiul responsabilității din RGPD, prevăzut 

la articolul 5 alineatul (2). Scopul înregistrării încălcărilor care nu trebuie 

notificate, precum și a încălcărilor care trebuie notificate este legat, de asemenea, 

de obligațiile Comuna Vinatoriîn temeiul articolului 24, iar autoritatea de 

supraveghere poate solicita prezentarea acestor înregistrări. Prin urmare, 

Comuna Vinatoriva intocmi un registru intern al încălcărilor, indiferent dacă are 

sau nu obligația să le notifice. 

Deși este de competența Comuna Vinatorisă stabilească metoda și 

structura pe care le utilizeaza la documentarea unei încălcări, în ceea ce privește 

informațiile care pot fi înregistrate există elemente-cheie care ar trebui incluse în 

toate cazurile. În conformitate cu articolul 33 alineatul (5), Comuna 

Vinatoritrebuie să înregistreze detalii privind încălcarea care ar trebui să includă 

cauzele acesteia, ceea ce s-a întâmplat și datele cu caracter personal afectate. De 



UAT VINATORI 

                                     

__________________ 

 

PROCEDURA DE SISTEM  

PRIVIND NOTIFICAREA IN CAZUL 

INCALCARII SECURITATII DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.:  

Revizia:  

Nr.de ex.:  
 

Cod: P.S.  Pag. 27 din 37 

Exemplar nr.: 1 

 

 

asemenea, ar trebui să se includă efectele și consecințele încălcării, împreună cu 

măsurile de remediere luate de operator 

RGPD nu specifică o perioadă de păstrare pentru această documentație. În 

cazul în care astfel de înregistrări conțin date cu caracter personal, va reveni 

Comuna Vinatorisă stabilească perioada de păstrare corespunzătoare în 

conformitate cu principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să 

respecte o bază legală pentru prelucrare. Comuna Vinatoriva trebui să păstreze 

documentația în conformitate cu articolul 33 alineatul (5), în măsura în care i se 

poate solicita să furnizeze autorității de supraveghere dovezi privind 

conformitatea cu articolul respectiv sau cu principiul responsabilității în sens 

mai general. În mod clar, dacă înregistrările în sine nu conțin date cu caracter 

personal, atunci principiul limitării legate de stocare din RGPD nu se aplică. 

Pe lângă aceste detalii, GL29 recomandă Proleg Guard Securite S.R.L.să își 

documenteze, de asemenea, raționamentul pentru deciziile luate ca răspuns la o 

încălcare. În special, în cazul în care o încălcare nu este notificată, ar trebui 

documentată justificarea pentru decizia respectivă. Aceasta ar trebui să includă 

motivele pentru care Comuna Vinatoriconsideră că încălcarea este puțin probabil 

să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. 

 

5. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul 

care exprimă 

punctul de 

vedere 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului/ 

Înlocuitorului 

de drept al 

acestuia 

Aviz 

favorabil/ 

Aviz 

nefavorabil 

 

Obs. 

Aviz 

nefavorabil 

Data Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1.       
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2.       

3.       

4.       

…  

 

     

 

6.1. Documente utilizate 

6.1.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

• Formularul de notificare al autoritatii de supraveghere; 

• Formularul de notificare al persoanei vizate; 

• registrul privind incalcarile securitatii datelor cu caracter personal 

 

 

6.1.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 

 

• Formularul de notificare al autoritatii de supraveghere contine 

cel putin urmatoarele informatii: 

• a)descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, 

inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ 

al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul 

aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză; 

• (b) comunica numele și datele de contact ale responsabilului cu 

protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține 

mai multe informații; 

• (c) descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu 

caracter personal; 

• (d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator 

pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter 
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personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor 

sale efecte negative. 

 

Formularul de notificare al persoanei vizate contine cel putin: 

 

• o descriere a naturii încălcării; 

• numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altui 

punct de contact; 

• o descriere a consecințelor probabile ale încălcării; și 

• o descriere a măsurilor luate sau propuse a fi luate de către operator pentru a 

remedia încălcarea, inclusiv, după caz, a măsurilor de atenuare a eventualelor 

sale efecte adverse. 

 

 

 

 

 

6.2. Resurse necesare 

 

6.2.1. Resurse materiale 

Resursele materiale necesare derulării activității privind notificarea incalcarii 

securitatii datelor cu caracter personal: calculatoare personale, birouri, rechizite, 

dulapuri securizate sub cheie, etc. 

 

6.2.2. Resurse umane 

Resursele umane necesare derulării activității privind notificarea incalcarii 

securitatii datelor cu caracter personal sunt/este: persoanele/persoana 

responsabilizate/responsabilizată prin fișa postului cu această activitate din 

cadrul Comuna Vinatoriimpreuna cu echipa de remediere desemnata prin 
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Hotarare AGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Proces: 
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Anexa 1: ANEXĂ: Notificare de încălcare a securităţii datelor cu 

caracterpersonal pentru operatorii de date cu caracter personal, 

înconformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al 

ParlamentuluiEuropean şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracterpersonal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 

aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

SECŢIUNEA 1: Identificarea operatorului  

1.Denumirea operatorului Sector Privat |_| Sector Public |_| 

CIF/CUI 

2.Identitatea şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor 

sau 

ale unui alt punct de contact de unde se pot obţine mai multe informaţii 

Numele şi Prenumele Număr de telefon 

Adresa de e-mail Adresa de corespondenţă 

3.Este notificare nouă sau o completare a notificării iniţiale? 

Notificare nouă |_| 

Completare notificare nr. |_______| *se va trece numărul de înregistrare al 

notificării din registrul general al autorităţii 

Informaţii iniţiale privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal 

(se 

vor specifica în completările ulterioare, dacă este cazul) 

4.Data şi ora incidentului (dacă se cunosc; dacă este necesar, se poate face 

o 
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estimare) şi ale depistării incidentului 

4.1.Data şi ora incidentului 

4.2.Data şi ora depistării incidentului 

5.Caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal (de exemplu: 

confidenţialitate/integritate/disponibilitate) 

6.Natura şi conţinutul datelor cu caracter personal în cauză 

7.Măsurile tehnice şi organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) 

de către operator 

8.Utilizarea relevantă a altor operatori (dacă este cazul) 

SECŢIUNEA 2: 

I.Informaţii suplimentare privind încălcarea securităţii datelor cu caracter 

personal 

9.Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securităţii datelor cu 

caracter personal (inclusiv localizarea fizică a încălcării şi suporturile de 

stocare implicate) 

10.Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz) 

11.Eventualele consecinţe şi efecte adverse (riscuri) pentru persoanele 

fizice 

vizate 

12.Măsurile tehnice şi organizatorice luate de operator în scopul atenuării 

eventualelor efecte negative 

II.Eventuale informări suplimentare către persoanele fizice vizate 

13.Conţinutul informării sau motivele pentru care nu s-a făcut informarea 

persoanelor fizice vizate 

14.Mijloace de comunicare utilizate pentru transmiterea informărilor 

15.Numărul persoanelor fizice vizate informate 

III.Eventuale aspecte transfrontaliere 

16.Încălcare a securităţii datelor cu caracter personal care implică persoane 

fizice vizate din alte state membre 
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Da |_| 

Nu |_| 

17.Notificarea altor autorităţi naţionale competente 

Da |_| Nu |_| 

Dacă da, menţionaţi autorităţile competente: 

*Semnătura electronică a operatorului 

Formularul semnat electronic de către operatorul de date cu caracter 

personal  si se va transmite electronic la adresa de e-mail 

brese@dataprotection.ro. Formularele nesemnate electronic nu vor fi luate 

înconsiderare. 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 557 din data de 3 iulie 2018 
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7. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aprobă Număr de 

exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

Elemente 

 

Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Formular de 

notificare 
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Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii 

operaţionale 
Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 

aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 

procedurii operaţionale 

2-4 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia 

sau, după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

4 

4. Scopul procedurii operaţionale 5 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 6-8 

6. Documentele de referinta aplicabile activităţii 8 
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procedurale 

7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în 

procedura operaţională 

8 

8. Descrierea procedurii operaţionale 9-21 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 21 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 22-24 

11. Cuprins 25 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


