
               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                           
         COMUNA PARVA                  

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor personale (RPD) la nivelul UAT Parva 

 

Primarul Comunei Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud-Strugari Ioan: 

           Având în vedere: 

           -raportul  înregistrat sub nr.1606 din 07.06.2018 prin care se  propune desemnarea d-nului Scurtu 

Ioan-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva ca responsabil cu protectia 

datelor personale (RPD) la nivelul UAT Parva; 

     -adresa nr.II/D/10.896/46/30.05.2018 a Institutiei Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud; 

                 -prevederile art. 37 si 38 alin.(6) din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protectia datelor,desemnarea responsabilului cu protectia datelor (RPD); 

     -Metodologia aprobată prin HGR nr.64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii 119/1996, 

cu privire la actele de stare civilă; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 63(1) lit. a si alin. 2; art. 68 coroborat cu dispoziţiile art.115 alin. 1 lit.a 

si alin. 2 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile 

ulterioare. 

                                                                     DISPUNE : 

 

      ART.1 Se desemneaza d-nul Scurtu Ioan-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Parva, incepand cu data emiterii prezentei dispozitii. 

      ART.2  Persoana desemnata la art. 1 va avea urmatoarele atributii: 
- sa asigure protectia datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luand in considerare datele 

persoanei in raport cu functia pe care o indeplineste in societate si echilibrat cu alte drepturi fundamentale, in 

conformitate cu principiul proportionalitatii, 

- sa analizeze daca o persoana fizica este supusa pseudonimizarii, identificabila, prin luarea in considerare a 

mijloacelor, cum ar fi individualizarea, pe care este probabil, in mod rezonabil, sa le utilizeze fie operatorul, fie 

o alta persoana, in scopul identificarii, in mod direct sau indirect, a persoanei fizice respective, 

- sa se asigure ca a fost furnizata o declaratie de consimtamant formulata in prealabil de catre operator, intr-o 

forma inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, fara clauze abusive, pe care persoana a 

semnat-o si operatorul poate demonstra aceasta, 

- sa se asigure ca transferul de date cu caracter personal este desfasurat pentru un interes legitim, 

- sa se asigure ca prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri decat scopurile pentru care datele cu 

caracter personal au fost initial colectate ar trebui sa fie permisa doar atunci cand prelucrarea este compatibila 

cu scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost initial colectate, 

- sa se asigure ca pentru a stabili daca scopul prelucrarii ulterioare este compatibil cu scopul pentru care au fost 

colectate initial datele cu caracter personal, operatorul, dupa ce a indeplinit toate cerintele privind legalitatea 

prelucrarii initiale, tine seama, printre altele, de orice legatura intre respectivele scopuri si scopurile prelucrarii 

ulterioare preconizate, de contextul in care au fost colectate datele cu caracter personal, in special de asteptarile 

rezonabile ale persoanelor vizate, bazate pe relatia cu acestea.    

      ART.3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziţii se încredinţează d-nul Scurtu Ioan-consilier in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si dnul  Calus  Ioan, ofiţerul de stare civilă delegat. 

 ART.4  Prezenţa dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu: 

- ofiţerul de stare civilă delegat –dl.CĂLUŞ  IOAN, 

-  Instituţia Prefectului Judeţul Bistrita- Năsăud, 

- D-nul  SCURTU  Ioan-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Parva. 

                                                PRIMAR                                                                  Vizat pentru legalitate secretar,                                                                                                                               

                                        STRUGARI  IOAN                                                                    CĂLUŞ  IOAN 

                       

Nr.100 din  07.06.2018. 



 

             România 

Judeţul Bistriţa- Năsăud 

          Comuna Parva 

        Nr.1606/07.06.2018 

REFERAT 

privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor personale (RPD) la nivelul UAT 

Parva 

 
Primarul Comunei Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud-Strugari Ioan: 

 

           Având în vedere: 

- necesitatea desemnarii d-nului Scurtu Ioan-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Parva ca responsabil cu protectia datelor personale (RPD) la nivelul UAT Parva; 

- Adresa nr.II/D/10.896/46/30.05.2018 a Institutiei Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud; 

- prevederile art. 37 si 38 alin.(6) din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 

cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor,desemnarea responsabilului cu protectia datelor (RPD); 

- Metodologia aprobată prin HGR nr.64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii 119/1996, cu 

privire la actele de stare civilă; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 63(1) lit. a si alin. 2; art. 68 coroborat cu dispoziţiile art.115 alin. 1 lit.a 

si alin. 2 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare. 

 

                                                                      

P R O P U N :  

 

           D-nule primar se emiteti o dispozitie prin care; 

Sa se desemneze  d-nul Scurtu Ioan-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Parva, ca responsabil cu protectia datelor personale (RPD) la nivelul UAT Parva, incepand cu 

data emiterii prezentei dispozitii. 

 

      

 

 

                                                                  INTOCMIT SECRETAR, 

CALUS IOAN 

 


