
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 
Nr.69/ 17.10.2022 

PROIECT de ROTA.RARE 

Avizat -\ 
Secretar ge9eral UAT 

Seu rtn OfiJi9 

privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al 
comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinfa ordinara din data de 
29 noiembrie 2022, in prezenta a _13_ consilieri; 
Avand in vedere; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara; 
-Raportul compartimentului de achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rebri~oara, privind aprobarea Regulamentului sistemului de 
supraveghere video stradal al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud; 
-Anuntul nr. 5854/17.10.2022 privind initiere proiectuluide hotarare privind aprobarea 
Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebri~oara; 
-Procesul -verbal de afi~are nr.5855/17.10.2022 al proiectului de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei 
Rebri~oara; 
-Procesul -verbal de dezafi~are nr ....... , al proiectului de hotarare nr. 69/17.10.2022; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget , finante, activitati economice, 
admihistrarea domeniului public ~i privat al comunei , amenajarea teritoriului ,urbanism 
din cadrul Consiliului local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte , activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din 
cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica ,apararea 
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala , 
protectia mediului , agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara; 
-Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te 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); 
-Legea nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( 
Regulamentul privind protectia datelor ); 
-Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 



-Hotararea Guvemului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.333/2003 privind paz.a obiective]or, bunurilor, valorilor ~i protectia 
persoanelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala tn administratia publica, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 a1in. (2) lit.d),alin.7 lit.g); art.155 (1) lit.d) , (5) 
lit.c) ; art. 139 alin. l si art.196 alin. (I) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARASTE 
ART.l. - Se aproba Regulamentul sistemului de supraveghere video stradal al comunei 
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud, conform Anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Hotararea se aduce la cuno~tinta publica prin publicare pe site-ul 
www.primariarebrisoara.ro , in termne de 5 zile de la data comunicarii oficiale ca'.tre 
prefect. 
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in 
conditiile Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare . 
Art.4.Cu ducerea la tndeplinere a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Rebri~oara. 
Art.5. Prezenta hotarare s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara 
astfel: din totalul de _consilieri prezenti la ~edinta,_ consilieri voturi ,, pentru" _ 
voturi " abtineri "~i _ , voturi" 1mpotriva ". 

Art.6 .Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei cu: 
-Institutia Prefectului Judetul Bistrita -Nasaud 
-Primarul comunei Rebri~oara; 

- Postul de Politie Rebri~oara. 



ANEXA 

La Proiectul de Hotarare nr. 69 / 17.10.2022 

Capitolul 1. DISPOZITII GENERALE 

In contextul actual securitatea spatiilor publice din comuna Rebri~oara nu poate fi 
asigurata flira o supraveghere video eficienta, care sa permita, atat monitorizarea In timp 
real a evenimentelor si persoanelor suspecte, cat ~i Inregistrarea imaginilor video. 

. Aceste sisteme de supraveghere video se adreseaza In principal spatiilor publice : 
drumuri, intersectii, parcuri, intrari ale comunei, cladiri ale unor institutii publice ( 
primarie, ~coala, camin cultural ).Totodata utilizarea unui astfel de sistem include 
anumite responsabilitati si garantii din partea proprietarului de sistem, referitor la 
prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal ce se lllregistreaza In sistem, atributii 
~i reglementari descrise In Legea nr.190/2018 privind masuri de punere In aplicare a 
regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016. privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 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); 

in acest sens, Primaria Rebri~oara este desemnata In vederea monitorizarii, 
stocarii si gestionarii datelor obtinute prin sistemul de supraveghere video, Intrucat 
primaria Rebri~oara este operator de date cu caracter personal.Din acest motiv este 
necesara stabilirea unui regulament intern privind supravegherea prin mijloace video si 
prelucrarea datelor cu caracter personal preluate ~i Inregistrate 1Il sistemul de 
monitorizare prin Inregistrare video. 

Capitolul 2. CONDITII DE LEGITIMITATE-REFERINTE NORMATIVE 

a)Regulamentul (UE ) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor 
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date side abrogare a Directivei 
95/46/CE ( regulamentul general privind protectia datelor ). 
b) Legea nr.190/2018 privind masuri de punere In aplicare a regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( GDPR); 
c) Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) Hotararea Guvemului nr.301/2012 pentru aprobares Normelor metodologice de 
aplicare a legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoat).elor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
e) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



f)ordinul Secretariatului General al Guvemului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 
Con~olului intern managerial al entitatilor publice; 
g) Or~onanta de Urgenta aGuvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
i) Directiva (UE) 2016/680 a parlamentului European si a Consiliului nr.27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de catre autoritatile competente In scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi 
penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind liber circulatie a caestor 
date ~i de abrogare a deciziei cadru 2008/977 /JAI a Consiliului ; 
j) Ordinul M.A.I. nr.60 /2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere 
a ordinii si sigurantei publice; 
k) Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
1) Hotararea Guvemului nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

CAPITOLUL 3. OBIECTUL REGULAMENTULUI 

Sistemul de supraveghere video este compus dintr-o infrastructura de camere de 
supraveghere, retele de date si de alimentare,servere ~i alte echipamente de Inregistrare 
si gestiune a datelor, inclusiv software-ul aferent si o incinta-centru de control prevazut 
cu echipamente de vizualizare fu direct a fluxului video captat de camere. Toate 
camere'le functioneaza 24/24 ore, 7 zile pe saptamana. 

CAPIOLUL 4. SCOPUL REGULAMENTULUI PRIVIND SUPRA VEGHEREA 
PRIN MIJLOACE VIDEO iN COMUNA REBRI~OARA 

· in contextul actual securitatea obiectivelor, a spatiilor publice, a intrarilor ~i 
ie~irilor In /din comuna Rebri~oara, nu poate fi asigurata :fiira o supraveghere video 
eficienta, care sa permita atat monitorizarea In timp real al domeniului public, a 
evenimentelor si persoanelor suspecte, a autoturismelor care intra ~i ies din comuna, cat 
~i Inregistrarea ~i stocarea imaginilor video. 

Sistemul de supraveghere video instalat In comuna Rebri~oara se adreseaza, fu 
principal, spatiilor publice, drumurilor de acces In localitate, parcurilor si intersectiilor 
principale din localitate. 

Totodata utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilitati si 
garantii din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea si protectia datelor cu 
caracter personal ce se Inregistreaza In sistem, atributii ~i reglementari, privind protectia 
datelor cu caracter personal. 

Intrucat, conform prevederilor art.6 alin.(1) lite din Regulamentul UE 2016/679, 
Primaria Rebri~oara poate prelucra imaginile :fiira a necesita acordul persoanei vizate, 
Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video In comuna Rebri~oara are drept 
scop: 



1. Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementeaza implementarea ~i utilizarea 
. sistemului de supraveghere video, In scopul asigurarii securitatii persoanelor si 

bunurilor, pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor si a materialelor, 
respectand In acela~i timp obligatiile ce revin comunei Rebri~oara si masurile de 
securitate adoptate pentru protectia datelor cu caracter personal, protejarea vietii 
private, a intereselor legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor vizate. 

2. Stabilirea responsabilitatilor privind administrarea si exploatarea sistemului de 
. supraveghere prin mij loace video, precum si cele privind Intocmirea, avizarea si 

aprobarea documentelor aferente acestor activitati. 
3 Sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate instituite de 
actele normative care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal si 
contribuie la Indeplinirea atributiilor structurii de securitate. 
Prezentul regulament descrie masurile care necesita a fi luate de comuna Rebri~oara 
pentru a proteja datele cu caracter personal, care sunt prelucrate prin metoda 
supravegherii video, vietii private si alte drepturi fundamentale si interese legitime 
ale cetatenilor. 

CAPITOL UL 5. BENEFICIILE SISTEMULUI DE SUPRA VEGHERE : 

- Eficientizarea activitatii de supraveghere In perimetrul unitatii administrativ-
teritoriale, a intrarilor ~i ie~irilor In I din comuna Rebri~oara; 

- · Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevazute; 
- Respectarea actelor normative si a legislatiei In vigoare pentru obiectivele cu rise ; 
- Eficientizarea prevenirii s1 combaterii activitatilor infractionale sau 

contraventionale; 
- Protejarea bunurilor si valorilor. 

CAPITOLUL 6. ZONELE SUPRAVEGHEATE 

Componentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate In totalitate pe 
raza administrativa a comunei Rebri~oara. 

Se supravegheaza ~i se stocheaza potrivit normelor legale, coroborat cu 
specificatiile tehnice ale echipamentelor, iar In cazul producerii unui eveniment 
semnalat de persoane sau institutii abilitate, durata de pastrare a materialului filmat 
relevant poate depa~i limitele normale In functie de timpul necesar investigarii acestuia. 
Se supravegheaza In principal : 
-zonele de acces ~i spatiile destinate publicului; 
-caile rutiere ce constutuie intrarile/ie~irile In I din comuna Rebri~oara; 
-interse.ctii ~i strazi cu trafic intens; 
-zona unitatilor de Invatamant public, zona unitatilor sanitare publice, parcarile auto 
aflate pe domeniul public sau privat al uunitatii administrativ-teritoriale, parcurile, 
ca.min cultural, terenul de sport, precum si alte asemenea locuri publice aflate In 
proprietatea sau In administrarea unitatii administrativ-teritoriale sau a altor institutii si 
servicii publice de interes local. 



Amplasarea camerelor a fost atent revizuita astfel incat sa nu prejudicieze 
drepturile ~i libertatile fundamentale sau interesele persoanelor vizate. 

· Camerele de supraveghere video sunt amplasate in locuri vizibile. Orice utilizare 
ascunsa a acestora este strict interzisa, cu exceptia cazurilor expres reglementate de 
legislatie. 

Camerele de supraveghere video sunt amplasate conform Anexei nr.1 la prezentul 
regulament. 

CAP_ITOLUL 7. DATELE CU CATACTER PERSONAL COLECTATE PRIN 
INTERMEDIUL SISTEMULUI De SUPRA VEGHERE VIDEO 

Toate camerele functioneaza in regim 24 din 24 ore ~i sunt fixate pe stalpii de 
electricitate . La darea in exploatare a sistemului de supraveghere video, administratorul 
sistem~lui de monitorizare va primi instructajul referitor la setarile sistemului de 
monitorizare video, respectarea regimului de confidentialitate si dreptul de acces la 
infoqnatia prelucrata in sistemul de evidenta. 

CAPITOLUL 8. LIMITAREA SCOPULUI 

Sistemul de supraveghere video va fi utilizat numai in scopul in care este 
notificat, :rara a se urmari in special obtinerea unor informatii pentru anchetele sau 
procedurile infractionale, cu exceptia situatiilor in care se produce un incident de 
secm:itate sau se observa un comportament infractional. Imaginile pot fi transmise 
organelor competente, in cadrul unor investigatii civile sau penale, aceasta procedura 
fiind reglementata separat intr-un protocol de colaborare cu organelle competente. Din 
partea comunei Rebri~oara va fi desemnata o persoana responsabila, care va administra 
si gestiona accesul la imaginile si datele stocate. 

CAPITOL UL 
PERSONAL 

9. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER 

Sistemul de monitorizare video al comunei Rebri~oara are ca scop monitorizarea 
principalelor strazi, intersectii, parcuri, terenuri de joaca, precum si intra.rile si ie~irile in 
/ din localitati ~i nu are ca scop captarea ( spre exemplu prin focalizare sau orientare 
selectiva) sau prelucrarea imaginilor ( spre exemplu indexare, creare de profiluri ) din 
categoria speciala de date cu caracter personal. 

Urmatoarele categorii de date cu caracter personal vor fi prelucrate : imagini ale 
persoanelor si vehiculelor ( fotografii si imagini video) , numere de inmatriculare sau 
inregistare ale vehiculelor. 

CAPITOLUL 10. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL SI 
DEZV ALUIREA ACESTORA 

. Accesul la imaginile video inregistrate in timp real este limitat la un numar redus 
de persoane, angajati ai Primariei Rebrisoara, responsabil tehnic, care pot fi identificati 



individual, In conformitate cu lista aprobata de Consiliul Local si prezentata in Anexa 
nr.2 la prezentul regulament. 

. Accesul la imaginile video ~i/sau la arhiva In care sunt stocate imaginile 
Inregistrate este pennis numai persoanei responsabile In conformitate cu prezentul 
Regulament In vederea Indeplinirii sarcinilor de serviciu.La solicitarea In scris a 
organelor abilitate se pot efectua copii din fisierele temporare In care sunt stocate 
imaginile video. 

CAPITOLUL 11. PROTECTIA SISTEMULUI INFORMATIONAL DE DATE 
CU .CARACTER PERSONAL iN CARE SUNT STOCATE (PRELUCRATE) 
IMAGINILE VIDEO 

in vederea securizarii sistemului informational de date cu caracter personal In care 
sunt stocate (prelucrate) imaginile video, se aplica urmatoarele masuri tehnice si 
organizatorice: 
-sistemul informational de date cu caracter personal In care sunt stocate (prelucrate) 
imaginile video se pastreazaa In camera special amenajata, la sediul Primariei 
Rebri~oara; 
- responsabilul de protectie a datelor cu caracter personal si responsabilii de securitate 
din cadrul Primariei Rebri~oara vor fi consultati Inainte de achizitionarea sau instalarea 
oricarui nou sistem de supraveghere; 
- toate sistemele trebuie sa corespunda cerintelor de securitate descrise In legislatia 
nationala; 
- accesul fizic la sistemul informational de date cu caracter personal In care sunt stocate 
(prelucrate) imaginile video este pennis numai persoanelor responsabile desemnate de 
Primaria Rebri~oara ~i reprezentantii firmei care efectueaza mentenanta, revizia tehnica 
~i reparatii, conform contractelor Incheiate In acest sens; 
- accesul la Inregistrarile video prelucrate este restrictionat prin introducerea unui ~ir de 
parole ~i se va constitui un fi~ier de istoric al logarilor; 
- fu cazul deconectarii energiei electrice, sistemul informational de date cu caracter 
personal In care sunt stocate (prelucrate) imaginile video este dotat cu sursa autonoma 
de alimentare cu energie electrica (UPS); 
- sistemul informational de date cu caracter personal In care sunt stocate (prelucrate) 
imaginile video este dotat cu mijloace de protectie In retea; 
- echipamentele sunt astfel instalate Incat sa se afle sub supraveghere doar spatii publice, 
care au nevoie de protectie suplimentara; 
- utilizatorii sistemului de supraveghere video sunt instruiti pentru utilizarea si 
exploatarea corecta a sistemului; 

Primaria Rebrisoara actualizeaza In permanenta lista persoanelor care au acces la 
sistemul informational de date cu caracter personal In care sunt stocate (prelucrate) 
imaginile video, care descrie In detaliu drepturile de acces ale acestora, accesul fiind 
Inscris 1n fi~a postului. 



CAPITOLUL 12. CONTROL ACCES 

Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate in timp real 
pe monitoarele din camera special destinata, care reprezinta o fucapere securizata, iar 
monito.arele nu pot fi vazute din exterior. 

Accesul neautorizat in camera in cauza este interzis. Accesul este strict limitat la 
angajatii autorizati, dupa cum urmeaza; 
-primarul; 
- personalul care deserve~te sistemul de supraveghere conform atributiilor de serviciu; 
- personalul cu functii de conducere din cadrul Primariei Rebri~oara; 
- personalul tehnic al societatii comerciale care asigura mentenanta si garantia 
sistemului, in baza legitimatiei de serviciu si delegatiei de serviciu - fusotit de o 
persoana din cadrul Primariei Rebri~oara; 
- persoanele care au calitatea de politist al politiei judiciare, procuror sau magistrat, in 
baza legitimatiei de serviciu si a motivarii scrise adresata Primariei Rebri~oara - insotite 
de o persoana din cadrul Primariei Rebri~oara; 
- cadrele Insperctoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Inspectoratului 
Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud, Inspectoratului de Politie al Judetului Bistrita
Nasud, Oficiului Judetean de Telecomunicatii Speciale Bistrita-Nasaud, Institutiei 
Prefectului Judetului Bistrita-Nasud, Directiei Judetene de Informatii Bistrita-Nasaud si 
angajatii altor institutii, desemnati de conducatorii acestora sa faca parte din colectivul 
de coordonare a unor actiuni comune, in cazul unor adunari publice sau manifestatii 
cultural-sportive de amploare, ce se desra~oara pe raza comunei Rebri~oara sau pentru 
indeplinirea altor atribuitii de serviciu pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii 
publice, la adunari publice cu grad mediu/ridicat/caracter complex, fusotite de o 
persoana din cadrul Primariei Rebri~oara. 

Accesul se realizeaza exclusiv in interes de serviciu ~i se va consemna intr-un 
registru de acces, existent la Primaria Rebri~oara. 

Datele stocate devin proprietatea Primariei Rebri~oara ~i sunt administrate strict in 
conformitate cu Regulamentul European nr.679/2016 al Parlamentului European si al 
Consiliului, privind protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), cu Legea nr.190/2018 si cu 
prezentul Regulament, iar administrarea si accesul la aceste date este reglementat de 
catre Primar. 
CAPITOLUL 13. MA.SURI TEHNICE ~I ORGANIZATORICE DE 
PROTEC'flE A SISTEMULUI VIDEO 

Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video si pentru a 
asigura protectia vietii private, se dispun urmatoarele masuri tehnice ~1 

organizatorice : 
- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, in conformitate cu cerintele 
de securitate ~i legislatia in vigoare privind pastrarea datelor ; 
- mediile de stocare ( serverele pe care se stocheaza imaginile inregistrate) se afla 
in spatii securizate ~i protejate asigurandu-li-se securitatea fizica ~i totodata se 
fac copii de siguranta ; 



- toti utilizatorii cu drept de acces la sistemul de supraveghere video au semnat 
angajamente de confidentialitate, prin care se obliga sa respecte prevederile legale 
In domeniul protectiei datelor cu caracter personal ; 
- utilizatorilor Ii se acorda dreptul de acces doar pentru acele resurse care sunt 
strict necesare pentru Indeplinirea atributiilor de serviciu ; 
- doar administratorii ( administrator sistem de supraveghere , administrator tehnic ), 
numiti In acest sens de catre operator au dreptul de acces la fi~ierele Inregistrate 
In sistem. 

CAPITOLUL 14 . DREPTURILE DE ACCES ALE UTILIZATORILOR 

Accesul la imaginile stocate ~i/sau la arhitectura tehnica a sistemului de 
supraveghere video este limitat la un numar redus de personae si este daterminat 
prin atributiile specificate In fi~a postului , In care este indicat In ce scop si ce tip 
de acces este acordat . 

Primaria Rebrisoara impune limite stricte In privinta persoanelor care au dreptul : 
-sa vizioneze materialul filmat In timp real : imaginile care se deruleaza In timp 

real sunt accesibile administratorului sistemului de supraveghere ~i persoanelor 
autorizate In acest sens de catre primar , 
-sa vizioneze Inregistrarea materialului filmat : vizionarea imaginilor Inregistrate 

se va face In cazuri legal justificate , cum ar fi cazurile prevazute expres de 
lege ~i indicile de securitate . 
-sa copieze, sa descarce, sa ~tearga sau sa modifice orice material fimat de 

sistemul de supraveghere video . 
:roti membrii personalului cu drepturi de acces beneficiaza de o instruire 

initiala In domeniul protectiei datelor . 
Acest regulament va fi Inscris In programul de instruire si Indrumare al 

utilizatorilor care au drept de acces si atributii de operare a sistemului de 
suprc1veghere video . 

Primarul va dispune ca Intregul personal din subordine, implicat In operarea 
sistemului de supraveghere video,sa fie instruit si informat cu privire la toate 
aspectele functionale, operationale si administrative ale acestei activitati . 

CAPITOLUL 15. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru a avea acces la imaginile stocate de sistemul de supraveghere video al 
comunei Rebri~oara, institutiile abilitate vor Intocmi o adresa prin care vor indica 
baza legala a solicitarii , data, perioada ~i intervalul orar , precum si zona de interes . 

Primaria Rebri~oara va analiza cererea ,urmand sa procedeze la predarea 
acestora cu asigurarea conditiilor de confidentialitate, institutiei solicitante, In 
termenul Inscris In adresa . 

Orice activitate de dezvaluire a datelor personale catre terti va fi documentata 
~i supusa unei analize riguroase privind necesitatea comunicarii, si compatibilitatea 
dintre scopul In care se face comunicarea ~i scopul In care aceste date au fost 
colectate initial pentru prelucrare. 



Orice situatie de dezvaluire va fi consemnata de administratorul sistemului in 
Registrul de evidenta special constituit. 

CAPITOLUL 16. DURATA PASTRARII iNREGISTRARILOR VIDEO 

Durata pastrarii inregistrarilor video este de eel putin 20 de zile calendaristice, 
dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice, dupa care acestea se ~terg automat in 
ordinea in care au fost inregistrate. 

In cazul producerii unui incident de securitate, durata de pastrare a 
inregistrarilor video poate depas~ limitele admisibile, in functie de timpul necesar 
inregistrarii suplimentare a incidentului de securitate . 

CAPITOLUL 17 . INFORMAREA PUBLICULUI REFERITOR LA 
SUPRA VEGHEREA VIDEO 

Informarea publicului (persoanelor care intra in localitate) referitor la 
supravegherea video de pe raza de competenta a Primariei Rebri~oara se efectueaza 
prin indicatoare de dimensiunea 50x70 cm, instalate la fiecare intrare in localitate. 

Totodata, informarea se efectueaza prin postarea datelor prevazute la 
art.13 din Regulamentul UE 679/2016, pe siteul Primariei Rebri~oara. 

Primaria Rebri~oara asigura respectarea drepturilor ce revin persoanelor 
vizate , in conformitate cu legislatia n vigoare . 

CAPITOLUL 18 . EXERCITAREA 
INTERVENTIE SI OPOZITIE 

DREPTURILOR DE ACCES, 

Pe intreaga perioada de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele 
vizate au dreptul de acces la datele personale, care le privesc, detinute de Primaria 
Rebri~oara, de a solicita interventia (~tergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau 
a se opune prelucrarilor, conform legii. 

Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca si/sau ~terge date cu caracter 
personal, ca urmare a utilizarii camerelor video, ar trebui sa fie adresata Primariei 
Rebri~oara in calitate de operator date cu caracter personal. 

Daca exista solicitarea expresa a persoanei vizate, i se poate trimite o copie a 
imaginilor in care a fost inregistrata. Imaginile fumizate vor fi clare, in masura 
posibilitatii, cu conditia de a nu prejudicial drepturile teqilor(persoana vizata va 
putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persone care pot aparea in 
inregistrare vor fi editate astfel incat sa nu fie posibila recunoa~terea/identificarea 
lor). 

In cazul unei asemenea solicitari, persoana vizata este obligataa: 
-sa se identifice dincolo de orice suspiciune (sa prezinte actul de identitate cand 

participa la vizionare ), sa mentioneze data, ora, locatia ~i imprejurarile in care a fost 
inregistrata de camerele de supraveghere : 
-de asemenea, persoana vizata va prezenta cartea de identitate astfel incat 
utilizatorii desemnati sa o poata identifica mai usor in imaginile film.ate. 



Exista posibilitatea refuzarii exercitarii dreptului de acces in situatia Tn care se 
aplica exceptiile prevazute de lege . 

CAPITOLUL 19 . DISPOZITII FINALE 

Regulamentul privind sistemul de supraveghere video va fi completat ~1 

actualizat ori de cate ori apar modificari ale prevederilor legate in baza carora s
a elaborat, precum ~i in cazul in care apar alte circumstante care impun 
modificarea acestuia . 

Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul 
Local. 

PRIMAR, / 
CLAPAU VlOREl:' 
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SECRETAR GENERAL UAT, 

SCURTU OTILIA 




