
Nr.142/30.04.2020 
P R O I E C T       de    D I S P O Z I Ţ I E 

pentru desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter 
personal 

 
Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Art.37 și art.39 din  Regulamentului (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; 
- Contractului de prestări servicii nr.9226 din 21.02.2020 ce are ca obiect : 

monitorizare nivel conformare  la cerințele Regulamentului UE nr.6792016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR), asistență la 
raportarea incidentelor de securitate a datelor cu character personal , 

reprezentare în calitate de responsabil cu protecția datelor și implementarea 
raportului de audit GDPR., încheiat între comuna Bărcănești, in calitate de 
beneficiar , și SC WORK PROTECTION GROUP S.R.L. Bărcănești , în calitate 
de prestator ; 

  Ținând cont de referatul secretarului general al comunei nr. 
12.457/30.04.2020 privind necesitatea desemnării responsabilului pentru 
protecția datelor caracter personal; 
 

   În temeiul art.155 și art.196 alin.1 lit.b)  din  O.U.G. nr.57/2019  
privind Codul administrativ,cu modificările și completările  ulterioare; 
 
Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta dispoziție: 

 
              Art. 1. (1) Activitatea responsabilului  cu protectia datelor cu caracter 

personal (DPO )din cadrul UAT Comuna Bărcănești se organizează prin 
serviciu extern cu SC WORK  PROTECTION  GROUP S.R.L. Bărcănești, 
reprezentată de  doamna  ZAHARIA -  MATEI   IRINA  . 
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(2) D-na Zaharia-Matei Irina  este desemnată  responsabil cu protecția 

datelor cu caracter  personal (DPO)în cadrul UAT Comuna Bărcănești. 
              Art.2. Responsabilul cu protectia datelor are urmatoarele atributii 
principale: 
 a)  informarea si consilierea institutiei, precum si a angajatilor care se ocupa 
de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligatiile care le 
revin in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispozitiilor legislatiei 
nationale referitoare la protectia datelor; 
 b)  monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a 
dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a 
politicilor/procedurilor interne ale  institutiei/societatii in ceea ce priveste 
protectia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitatilor si 
actiunile de sensibilizare si de formare a personalului implicat in operatiunile 
de prelucrare, precum si auditurile aferente; 
 c)  furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului 
asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate 
cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679; 
 d)  cooperarea cu autoritatea de supraveghere - Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; 
 e)  asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere 
privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabila 
mentionata la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum si, daca 
este cazul, consultarea cu privire la orice alta chestiune. 
                Art. 3. În exercitarea  atribuțiilor stabilite in Regulamentului (UE) 
2016/679 , responsabilul cu protectia datelor  cu caracter personal are 
obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea,în conformitate cu  
legislația în vigoare . 
        Art. 4. Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea la data 

emiterii prezentei dispoziții. 

                 Art. 5. Prezenta dispozitie  se comunica    persoanelor   sau  
instituțiilor  interesate   prin  grija  secretarului   general al comunei 
Barcanesti. 

P R I M A R, 
Valeriu Lupu 

                                                                               

Avizat legalitate : 

                                                                            Secretar general al comunei , 
                                               Nicoleta Savu 

2 exp. 


