
 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL DGASPC BRAȘOV 

 

I. Categoriile de persoane vizate 

DGASPC Braşov are calitate de operator de date cu caracter personal care colectează și 

prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice, în scopul 

prevăzut în prezenta procedură, respectiv: 

a) Copii și tineri care beneficiază de o măsură de protecție specială 

b) Copii și tineri pentru care se solicită instituirea sau sistarea unei măsuri de protecție 

specială 

c) Copii care beneficiază de încadrare în grad de handicap/de orientare școlară 

d) Persoane adulte cu/fără dizabilități, care beneficiază de servicii/beneficii de asistență 

socială oferite/prestate de DGASPC Brașov. 

e) Persoane fizice care doresc să desfășoare activități de voluntariat în structurile DGASPC 

Brașov sau care doresc să efectueze vizite în aceste structuri. 

f) Persoane fizice care își depun candidatura pentru ocuparea prin 

concurs/recrutare/promovare a unui post vacant/ temporar vacant la DGASPC Brașov. 

g) Persoane fizice care depun/transmit sesizări/petiții/cereri la DGASPC Brașov, direct sau 

prin interpuși (persoane fizice sau juridice). 

h) Jurnaliștii care solicită accesul în centrele/complexurile de servicii ale DGASPC Brașov. 

i) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală 

cu DGASPC Brașov. 

 

II. Scopul și motivația prelucrării datelor cu caracter personal 

DGASPC Brașov are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru 

scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane prevăzute la 

pct. I  

Pentru persoanele prevăzute la lit. a – e, scopul și temeiul colectării datelor este cel 

prevăzut de: 

 Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (r), cu 

modificările și completările ulterioare.  

 Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004 

 Legea 273/2004 privind procedura adopției, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 Legea nr. 57/2016 privind modificarea şi completarea Legii 273/2004 

 Legea 292/2011 a asistenței sociale. 

 Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului 



 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului individualizat de protecţie 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecție 

specială 

 Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de 

servicii sociale 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

 Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru 

Protecţia Copilului 

 Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei 

 Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

 Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale organizate ca centre maternale 

 Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de zi destinate copiilor 

 Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare 

a acestora 

 Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea 

şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale special 

 Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei 

lunare de plasament 

 Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în 

vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare 

a expirării atestatului anterior 

 Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană 

sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, 

instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei 

 Ordinul nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează 

potrivirea teoretică 

 Hotărârea 448/2017 pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor 

fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale 

şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale 

persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată 

 Hotărârea nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 

remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

 Hotărârea nr. 1103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind 

realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, 

instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de 

copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare 



 Hotărârea nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie 

multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de 

risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi 

copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 

 Hotărârea nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban 

gratuit persoanelor cu handicap 

 Hotărârea nr. 564/2017 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de 

învăţământ preuniversitar 

 Hotărârea nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere 

a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 

 Hotărârea nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 

familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 

 Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale 

 Hotărârea nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al 

alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile 

publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 

 Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

 Hotărârea nr. 787 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale 

persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului 

 Ordinul comun al ministrului muncii și al ministrului transporturilor nr. 

124/546/2019  pentru stabilirea modelului de convenție privind transportul 

persoanelor cu handicap 

 Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități 

 Anexa Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități 

 Ordinul nr. 1691/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea modelului atestatului de 

asistent personal profesionist 

 Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist 



 Ordinul nr. 1069/2018 din 13 februarie 2018 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap 

grav sau accentuat la asistentul personal profesionist 

 Ordinul nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare 

de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice 

pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 

adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte 

cu handicap sau de susţinătorii acestora 

 Ordinul nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 Ordinul nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de 

evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap 

 Ordinul nr. 468/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. 

(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap 

 Ordinul nr. 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă 

pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia 

Pentru persoanele prevăzute la lit. f, scopul și temeiul colectării datelor este cel prevăzut 

de: 

 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

si dezvoltarea carierei functionarilor publici 

 Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici 

 Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice 

 Hotărârea nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere 

a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, 

cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de 

atestare și statutul asistentului maternal profesionist 

 Ordinul nr.35/2003 – privind apobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului 

metodologic de împlementare a acestor standarde; 

 Ordinul nr. 1691/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea modelului atestatului de 

asistent personal profesionist 

 Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist 



 Consimțământul liber, specific și în cunoștință de cauză, doar atunci când 

colectarea datelor cu caracter personal se face în alte scopuri decât cele prevăzute 

de actele normative menționate anterior. 

Pentru persoanele prevăzute la lit. g și h, scopul și temeiul colectării datelor este cel 

prevăzut de: 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice 

 OG 27/2002 privind regimul reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

 Legea 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002 privind regimul reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor 

 HG 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

 HG 478/2016 privind modificarea și completarea HG 123/2002 

 Memorandumul „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de 

interes public“ aprobat de Guvernul României în 02.03.2016 

 Consimțământul liber, specific și în cunoștință de cauză, doar atunci când 

colectarea datelor cu caracter personal se face în alte scopuri decât cele prevăzute 

de actele normative menționate anterior. 

 

Motivația pentru care DGASPC Brașov colectează date cu caracter personal ține de 

prelucrări ale informațiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente și corecte în vederea 

realizării/acordării serviciilor sociale, a beneficiilor și prestațiilor de asistență socială și a furnizării 

de informații de interes public. 

 

Pentru persoanele prevăzute la lit. a-h, este necesară furnizarea de către persoanele vizate 

a unor date obligatorii (informații despre identitatea persoanei, a reprezentantului/reprezen-

tanților legali, alte date impuse de legislația în vigoare, precum cazierul judiciar și certificatul de 

integritate comportamentală etc), acestea fiind necesare în vederea derulării/inițierii raporturilor 

juridice cu DGASPC Brașov, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În situația refuzului 

furnizării acestor date, DGASPC Brașov poate refuza inițierea acțiunilor, întrucât poate fi pusă în 

imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor specifice din domeniul său de activitate, iar 

în cazul angajaților a prevederilor dreptului muncii și a dreptului fiscal. 

 

DGASPC Brașov colectează inclusiv date cu caracter personal care nu au caracter 

obligatoriu (de ex. adrese de email sau numere de telefon), în vederea îmbunătățirii modului de 

comunicare cu beneficiarii/petenții. 
 

 

III. Părțile care au acces la datele cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către DGASPC Brașov, în 

calitate de operator, prin structurile sale funcționale, conform organigramei, și sunt communicate 

numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanților legali ai acesteia, angajați cu drept 

de acces ai operatorului (utilizatorii autorizați), alte persoane fizice/juridice ce prelucrează datele 

personale în numele operatorului, autorități publice, poliție, organe de cercetare și urmărire penală 

și alte instituții abilitate de lege să solicite informații și să primească date cu caracter personal, în 

limitele impuse de actele normative aplicabile, în vigoare. 

Au calitatea de utilizator autorizat al datelor cu caracter personal, denumiți în continuare 

utilizatori autorizați, personalul operatorului ale cărui atribuții de serviciu presupun operațiuni de 

prelucrare a datelor cu caracter  personal. 

Limitele de acces la datele cu caracter personal, pentru utilizatorii autorizați, pe structurile 

funcționale din care fac parte, vor fi stabilite prin act administrativ al directorului general. 



DGASPC Brașov, în calitate de operator, are în principal următoarele obligații: 

a) să asigure informarea persoanei vizate și să respecte drepturile acesteia; 

b) să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter 

personal; 

c) să respecte prezenta procedură privind măsurile de protecție a persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestora. 

 

 

 

 

Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal, 

Mailat Radu 
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