
 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este instituţie publică cu 

personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Județean Dolj, cu sediul în mun. Craiova, 

b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, jud. Dolj. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este operator de date cu caracter 

personal, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal al Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 5897. 

În calitate de operator de date cu caracter personal, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj prelucrează informațiile furnizate în conformitate cu prevederile  

Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal. 

DATE PRELUCRATE 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute de lege, prelucrează și colectează date cu caracter personal ale copiilor, familiilor, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, altor persoane, grupuri sau comunităţi care intră 

în contact cu instituția noastră prin relație contractuală/de colaboare sau care interacționează cu 

beneficiarii direcți și ale căror date sunt necesare în procesul de evaluare, ale salariaților și altor  

persoane fizice sau juridice care intră în legătura cu instituția noastră.   

Prin intermediul structurilor organizatorice, instituția noastră prelucrează date cu caracter personal, 

cum ar fi: numele şi prenumele, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu sau reşedinţa, 

codul numeric personal, date din acte de stare civilă,  serie și număr B.I., C.I., certificat naștere, 

nr. telefon, nr. fax, e-mail, profesie, origine etnică, confesiune religioasă, sexul, date privind 

cazierul judiciar, elemente specifice identităţii fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 

sociale, fotografii, date privind sănătatea, date medicale, date privind bunurile deținute, date 

privind salariile, date privind conturile bancare, date din documentele de călătorie.  

Datele cu caracter personal solicitate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în 

raport cu scopurile în care sunt prelucrate, sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă 

de persoana vizată și colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, nefiind prelucrate 

ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. 



SCOPUL PRELUCRĂRII 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj prelucrează datele cu caracter 

personal pe baza consimţământului explicit/implicit al persoanei vizate sau în temeiul unui alt 

motiv legitim, prevăzut de lege. 

Consimţământul trebuie acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber 

exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea 

datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format 

electronic, sau verbal. 

Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puţin 

conştienţi de riscurile, consecinţele, garanţiile în cauză şi drepturile lor în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimţământul titularului răspunderii părinteşti nu este 

necesar în contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor. 

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie îndeplinirea de către  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a atribuțiilor prevăzute de 

Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată și a altor 

atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

Refuzul de a furniza Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj datele cu 

caracter personal necesare atrage imposibilitatea acordării serviciilor, prestațiilor și beneficiilor 

solicitate sau derulării contractelor și protocoalelor în care instituția este parte. 

Datele cu caracter personal pot fi comunicate sau transmise autorităților publice centrale sau locale 

ori de câte ori este nevoie în scopul aplicării prevederilor legislației în vigoare.  

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este determinată de perioada de 

acordare a serviciilor și drepturilor solicitate, de derulare a contractelor și angajamentelor legale 

ale instituției, termenele legale de arhivare precum și prevederile legale în vigoare privind 

obligativitatea stocării datelor. 

DREPTURI 

Potrivit dispoziţiilor Regulamentului general privind protecţia datelor, persoanele vizate 

beneficiază de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea propriilor date: 

• dreptul de a fi informat; 

• dreptul de acces la date; 

• dreptul de rectificare a datelor; 

• dreptul de opoziţie; 

• dreptul la ștergerea datelor; 

• dreptul la restricţionarea prelucrării; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate; 

• dreptul de a înainta o plângere adresată operatorului, autorităţii de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal şi dreptul de a se adresa justiţiei. 



INFORMAȚII DE CONTACT 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, 

responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Pentru exercitarea drepturilor sus-menţionate, puteţi accesa 

pagina oficială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj – 

http://www.dgaspcdolj.ro , de unde pot fi descărcate cereri pentru exercitarea acestor drepturi. 

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai 

curând posibil. 

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj se găsesc pe pagina oficială 

http://www.dgaspcdolj.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-de-interes-public/56.   

 

LEGISLAȚIA ÎN BAZA CĂREIA SUNT SOLICITATE DATE CU CARACTER 

PERSONAL 

A. Acte normative de interes general  

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 

3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și modificată; 

4. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, modificată; 

6. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, modificată; 

7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și modificată; 

8. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

9. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, modificată; 

10. H.G. 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, modificată; 

11. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

12. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată; 

13. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată; 

14. Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 

15. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată. 

B. Legislație cu caracter social 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și modificată; 

2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată și modificată; 
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3. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată și modificată; 

4. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată și modificată; 

5. Decizia nr. 661/2016 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi 

documente utilizate în procedura adopţiei; 

6. H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 

asistentului maternal profesionist;  

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de 

servicii şi a Planului individualizat de protecție; 

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de 

caz; 

9. Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

10. Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde; 

11. Ordin nr. 289/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere 

şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

12. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 

protecţia copilului de tip rezidenţial; 

13. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 

protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi; 

14. Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru 

copiii cu dizabilităţi; 

15. Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal 

şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

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

plasament; 

17. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din 

domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie; 

18. H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile 

specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; 

19. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

20. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială; 

21. Ordinul nr. 1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, modificat; 

22. H.G. nr. 1103/2014 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, 

modificată; 

23. Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în 

vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

24. Ordinul nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte 

încadrarea în grad de handicap, modificat; 

25. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 
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copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

26. O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

27. O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare 

civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată; 

28. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

29. H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 

nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia; 

30. Ordinul nr. 1887/2016 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. 

C. Legislație cu caracter economic 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată; 

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată și modificată; 

3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificată; 

5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contracte de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, modificată; 

6. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

7. H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute 

de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, 

modificată; 

9. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

- alte acte normative aplicabile domeniului de activitate. 
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