
 

 

 

 

Politica de Securitate 

a Direcției Județene pentru Cultură Bacău 

în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău este o instituție publică deconcentrată, subordonată 

Ministerului Culturii, iar pentru îndeplinirea obiectivelor instituției și exercitarea atribuțiilor 

stabilite de legislația specifică în vigoare, prelucrează repetitiv date cu caracter personal.  

În vederea respectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 care a fost adoptat de 

Parlamentul European în data de 27 aprilie 2016, iar prevederile lui sunt aplicabile începând cu data 

de 25 mai 2018, instituția publică în calitate de operator stabilește un set unic de reguli, având 

drept  scop apărarea dreptului la viață privată în privința prelucrării datelor cu caracter personal. 

Politica Direcției Județene pentru Cultură Bacău privind protecția și securitatea datelor 

personale este de a colecta numai datele personale necesare în îndeplinirea obiectivelor instituției și 

de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare 

îndeplinirii acestor scopuri. 

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații care se referă la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă. De asemenea informațiile diferite care, adunate, pot duce la 

identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. 

1.Politica privind protecția și securitatea datelor personale îşi propune următoarele 

obiective: 

• creșterea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal  şi 

informaţiilor care conțin aceste date cu caracter personal vehiculate în cadrul sistemelor informatice 

şi de comunicaţii utilizate de funcționarii publici/personalul contractual cu atribuții de serviciu în 

prelucrarea acestor date;  

 • oferirea mijloacelor de ghidare şi susţinere a activităţii referitoare la securitatea acestor 

prelucrări de date în cadrul instituției, prin definirea de măsuri ce vizează identificarea și reducerea 

riscurilor şi vulnerabilităţilor de securitate manifestate în cadrul acestora;  

 • creșterea nivelului general de cunoștințe în domeniul securității cibernetice privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, de către  responsabilul cu gestionarea rețelei IT specializată 

din cadrul instituției;  

2 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în vederea asigurării protecției  

prelucrării acestor date. 

Această politică are drept scop, informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date 

cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, iar aceste 

categorii de persoane vor fi denumite împreună în mod generic „Persoane vizate”. 

DJC Bacău prelucrează date cu caracter personal din următoarele considerente:  

• solicită date pentru eliberarea diverselor documente/avize/certificate/adrese de 

răspuns persoanelor fizice/împuterniciți ai persoanelor juridice/ autorități publice 

care  le solicită a fi eliberate.  

• aceste date sunt furnizate în cadrul documentelor letrice care sunt completate de 

către solicitanți fiind necesare în realizarea obiectului de activitate al instituției . 

• ulterior aceste date cu caracter personal sunt prelucrate la redactarea documentelor 

care sunt întocmite conform prevederilor legale și pentru scopurile solicitate de 

către solicitanți.  



 

3.Reguli de securitate privind aplicarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter 

personal ce vor fi aplicate în cadrul instituției și de către  de  angajații acesteia 

autorizați să prelucreze aceste date      

 

Angajații DJC Bacău autorizați să prelucreze date cu caracter personal conform atribuțiilor 

de serviciu prevăzute în fișa postului, au obligația respectării următoarelor reguli în vederea 

asigurării unui nivel ridicat de securitate a acestor date:  

• Precizare: fiecare calculator are două conturi de utilizator: 1 Cont de administrator, 

care permite instalare de programe, aplicații, setări, program antivirus etc. și 1 cont 

de utilizator principal. 

• fișierele care cuprind acest tip de date vor fi create în directoare create de către 

fiecare angajat al instituției fără ca acestea să poată fi accesate de către alți angajați 

neautorizați sau care nu au atribuții specifice respectivului domeniu de activitate; În 

acest sens. fiecare angajat din cadrul instituției are obligația întocmirii unei liste cu 

denumirile directoarelor în care se vor redacta documente care conțin date cu 

caracter personal din cadrul PC pe care îl utilizează în cadrul instituției. Această listă 

va fi aprobată de către directorul executiv al instituției și se va arhiva la responsabilul 

cu protecția datelor cu caracter personal. Aceste directoare nu vor fi partaje în rețea.  

• pentru a se evita accesul unor persoane străine la calculatorul persoanelor care 

prelucrează date cu caracter personal, este indicat să se folosească parole de acces 

care vor fi cunoscute numai de către persoana autorizată a efectua prelucrarea.  

• fiecare utilizator are obligația de a depune la secretariatul instituției parola PC-ul 

într-un plic sigilat cu numele utilizatorului pe plic. În cazul în care utilizatorul se afla 

în imposibilitatea fizică de a se prezenta la sediul instituției, iar directorul instituției 

solicită accesarea unor documente imperios necesare redactate de către respectivul 

utilizator, se va notifica utilizatorul că i se va folosi calculatorul. Persona 

nominalizată să folosească parola va consemna pe plic momentul desigilării. În 

momentul revenirii utilizatorului în instituție acesta are obligația sa își schimbe 

parola și să o redepună la secretariatul instituției.            

• este obligatoriu să se folosească parole diferite pentru cele doua conturi, astfel ca, în 

eventualitatea descoperirii parolei pentru un anumit cont de către o persoană 

neautorizată, aceasta să nu obţină automat acces la toate conturile titularului;   

• fiecare utilizator poate accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.  

• responsabilul cu gestionarea funcționării sistemelor informatice care utilizează și 

prelucrează date cu caracter personal are permis accesul la respectivele date cu 

caracter personal cu respectarea regulilor de confidențialitate precizate de 

prevederile legale în vigoare;  

• responsabilul cu gestionarea funcționării sistemelor informatice va stabili un interval 

de timp în care se vor efectua copii/ salvări de siguranță a bazelor de date care conțin 

informații cu caracter personal precum și salvări și copii ale aplicațiilor/ programelor 

care ajută la prelucrarea acestor date ; 

• copiile de siguranță se vor stoca în fișete metalice. Se vor genera zilnic back-up 

necesare recuperării datelor în eventualitatea apariției situațiilor în care se pot 

distruge sau pot apărea disfuncționalități ale sistemelor informatice folosite ; 

• dacă utilizatorul părăsește biroul este obligat să închidă fișierele care conțin date cu 

caracter personal, iar calculatorul care nu funcționează o perioadă de timp  va intra în 

stand by, fiind programate pentru ca sesiunile de lucru să se închidă automat. 

Perioada de timp stabilită pentru a se închide fereastra se determină în funcție de 

operațiile care trebuie efectuate. 



• terminalele pe care se prelucrează date cu caracter personal vor trebui poziționate 

astfel încât să nu se poată vedea de către celelalte persoane aflate în încăpere, iar 

după o perioadă scurtă de nefolosire acestea „să se poată ascunde”. 

• nu se permite scoaterea din cadrul instituției a datelor cu caracter personal prelucrate 

sau a mediilor din stocare mobile (CD/DVD/ USB/ Stick, decât cu aprobarea prealabilă 

a directorului executiv al instituției. 

Orice încercare de acces neautorizat a vreunui fișier/aplicație/ program  care conține date cu 

caracter personal trebuie să fie înregistrată în cadrul registrului de date cartografiate  care va fi 

arhivat în  instituție.     

Persoana care prelucrează date cu caracter personal denumită (operator) va trebui să păstreze 

fișierele ce conțin date cu caracter personal, respectiv pentru o perioadă de minim 2 ani pentru a 

putea fi predate ca probe oricărei persoane autorizate pentru efectuarea de investigații.  

Persoanele care prelucrează date cu caracter personal sunt obligate conform prevederilor 

legale în vigoare, respectiv Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor 

precum și la libera circulație a acestor date, să informeze persoanele ale căror date le vor prelucra 

cu privire la cerințele minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și cu privire la 

riscurile pe care le comportă prelucrarea acestor date, a scopurilor pentru care acestea se 

prelucrează și a perioadei pentru care acestea se vor stoca și arhiva în cadrul instituției. 

Persoanele autorizate de către directorul executiv al instituției, să aibă acces la aceste date cu 

caracter personal, vor fi instruite asupra păstrării confidențialității acestora și vor putea fi avertizați 

în timpul prelucrării acestor date cu mesaje privind importanța respectării regulilor, mesaje ce vor 

putea apărea pe monitoare în timpul prelucrării acestor date.  

În vederea menținerii unui nivel de securitate sporit al prelucrării acestor date cu caracter 

personal: 

• se vor informa utilizatorii terminalelor de pe care se prelucrează date cu caracter 

personal cu privire la posibilitatea pătrunderii unor viruși informatici care pot duce 

la blocarea calculatoarelor instituției, pot colecta/ 

• sustrage aceste date, sau le pot șterge din calculatoarele instituției; 

• se va evita conectarea la aceste terminale a oricăror dispozitive aduse din exteriorul 

instituției/descărcarea în terminale a unor aplicații sau fișiere din diverse locații de 

pe internet sau accesarea oricăror fișiere care conțin mesaje de la persoane care nu 

sunt cunoscute sau sursele nu sunt de încredere sau nu sunt așteptate de către 

aceștia; 

• aceste documente cu caracter personal se vor lista la imprimantă doar de către 

persoanele autorizate  pentru acest lucru în scopurile pentru care au fost prelucrate 

conform atribuțiilor prevăzute în fișele posturilor respectivelor persoane. 

 

      4. Cerințele minime de securitate ce trebuie să respecte în cazul  prelucrărilor 

manuale de date cu caracter personal.  

• Prelucrările manuale a documentelor care conțin date cu caracter personal vor fi 

gestionate și utilizate cu luarea tuturor măsurilor de protecție pentru arhivarea 

acestor documente în locații asigurate împotriva accesului altor persoane 

neautorizate.  

• Documentele care conțin date cu caracter personal și care trebuie predate altor 

persoane în scopuri bine definite, vor fi predate doar după obținerea aprobării 

directorului executiv al instituției, iar după finalizarea operațiunilor vor fi predate 

titularului care prelucrează datele, iar aceste documente se vor depozita în locurile 

special amenajate. 



• Prelucrarea datelor cu caracter personal special se va efectua doar de persoane 

desemnate de către directorul executiv al instituției, iar accesul la prelucrarea acestor 

date va fi autorizat doar pentru îndeplinirea scopurilor ce derivă din îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișele de post sau în dispoziții/ circulare/decizii 

emise de către directorul executiv al instituției.  

 Utilizatorii autorizați să prelucreze aceste date cu caracter personal au următoarele obligații 

specifice : 

• trebuie să cunoască și să aplice întocmai dispozițiile prevederilor legale care au aplicabilitate 

în acest domeniu;  

• trebuie să informeze persoana ale cărei date sunt prelucrate despre temeiul legal în baza 

căruia se face prelucrarea, drepturile prevăzute de lege cu privire la acest acces, despre 

intervenția asupra datelor (dacă este cazul), despre dreptul de a face opoziție, despre 

condițiile în care se pot exercita aceste drepturi;  

• să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a codului de acces (parola) la sistemele 

informatice prin care sunt gestionate date cu caracter personal;   

• să anunțe directorul executiv al instituției despre o situație în care aceste date au fost 

prelucrate/accesate fără a respecta prevederile legale în vigoare și a măsurilor de protecție 

care au fost instituite în cadrul instituției și despre faptul că a fost instruit și a luat la 

cunoștință. 

 

            Dr. Simona Drob                                                                                  Întocmit    

            Consilier superior,                                                                       Luchian Liliana M  

           delegat cu atribuţii                                                                       Cons. Superor- Resp.  

          conform  Notei M.C.                                                                       Protecția Datelor cu  

          nr.8485/28.12.2020                                                                         Caracter Personal 
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