
JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                               Anexă 
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI                             la Dispoziția nr. 227 din 06.08.2021 
 
 

REGULAMENT  
PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO,  ÎN 

ORAȘUL CĂZĂNEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

1. DISPOZIȚII GENERALE 
În contextul actual securitatea spațiilor publice din ORAȘUL CĂZĂNEȘTI nu poate 

fi asigurată fără o supraveghere video eficientă, care să permită, atât monitorizarea în timp 
real a evenimentelor și persoanelor suspecte, cât și înregistrarea imaginilor video. 

Acest sistem de supraveghere video se adresează în principal spaţiilor publice: 
drumuri, intersecții, parcuri, intrări ale localității. 

Totodată utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilități şi garanții 
din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea şi protecția datelor cu caracter 
personal ce se înregistrează în sistem, atribuții şi reglementări prevăzute în Regulamentul 
(UE) 679/ 2016, cunoscut drept regulamentul General privind Protecția Datelor Personale 
(GDPR). 

În acest sens, prin Dispoziția Primarului Orașului Căzănești nr.204 din data de 
28.07.202, a fost desemnat dl. Bălan Nicolae Aurelian, iar în lipsa acestuia, dl. Faitaș Ionuț, 
ambii angajați în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea monitorizării, 
stocării şi gestionării datelor obținute prin sistemul de supraveghere video. 

Din acest motiv este necesară stabilirea unui regulament privind supravegherea prin 
mijloace video şi prelucrarea datelor cu caracter personal preluate şi înregistrate în sistemul 
de monitorizare prin înregistrare video. 
 

 2. CONDIȚII DE LEGITIMITATE 
2.1 Referinţe normative: 
a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 
c) Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 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) 

d) Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 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) 



e) Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

f) Decizia ANSPDCP nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video; 

g) Instrucțiunile Autorității Europene de Protecție a Datelor Personale privind 
supravegherea video, publicate la data de  17 martie 2020, Bruxelles; 

h) Fișele posturilor. 
 

3. OBIECTUL REGULAMENTULUI  
Sistemul de supraveghere video este compus dintr-o infrastructură de camere de 

supraveghere, rețele de date și de alimentare, servere și alte echipamente de înregistrare și 
gestiune a datelor, inclusiv software-ul aferent şi 1 incintă - centru de control prevăzut cu 
echipamente de vizualizare în direct a fluxului video captat de camere. Toate camerele 
funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână. 

 
4. DESCRIEREA ŞI SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI 

    În mod convențional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcție 
înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată de camerele instalate 
în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație. 

Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoașterea celor care trec prin 
zona de acțiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute 
în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcție de zoom), astfel utilizatorul nu 
poate modifica perimetrul/ scopul supravegherii. Operatorii special instruiți trebuie să respecte 
setările de confidențialitate şi drepturile de acces. 

Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul. 
 

5. INSTALAREA, ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SISTEMULUI  
În vederea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor fizice, în cadrul operațiunilor de supraveghere video a căilor publice de acces și a 
spațiilor publice deschise este interzisă prelucrarea de imagini care să vizualizeze interiorul 
imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea. Echipamentele sunt astfel instalate încât să se 
afle sub supraveghere doar acele spații identificate în analiza de risc ca având nevoie de protecție 
suplimentară. Utilizatorii sistemului video sunt instruiți să nu monitorizeze astfel de zone. 

Pentru cazul în care exista camere de supraveghere care nu pot fi orientate astfel 
încât să nu capteze și imagini  din interiorul imobilelor locuite spațiilor private din 
apropierea acestora, Primăria orașului Căzănești are obligația de a solicita acceptul/ 
consimțământul proprietarilor, pentru vizualizarea acestor spatii de către sistemul de 
supraveghere, care constituie date cu caracter personal. 

5.1  Camera de Control 
Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real pe 

monitoarele din Camera de control, care este o încăpere securizată având control acces, din 
clădirea Casei de cultura, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior. 



Nu este permis accesul neautorizat în Camera de control. Accesul este strict limitat la 
angajații autorizați, administratorul de sistem (Primarul orașului Căzănești), persoanele 
responsabile cu securitatea informațiilor și coordonatorul gestiunii sistemului (viceprimarul 
orașului Căzănești). 

De la caz la caz, se poate acorda accesul în Camera de control și altor persoane, în afara 
celor menționate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea conducerii operatorului (acordul 
scris al primarului sau viceprimarului) sau în alte condiții specificate de lege. 
 

6 . SCOPUL REGULAMENTULUI 
În contextul actual securitatea obiectivelor, al spațiilor publice, al intrărilor și 

ieșirilor ale orașului Căzănești nu poate fi asigurată fără o supraveghere video eficientă, care 
să permită atât monitorizarea în timp real a domeniului public, a evenimentelor și 
persoanelor suspecte, al autoturismelor care intră și ies din oraș, cât și înregistrarea și 
stocarea imaginilor video. 

Sistemul de supraveghere video instalat în orașul Căzănești se adresează, în 
principal, spațiilor publice, drumurilor de acces în localitate, parcurilor și intersecțiilor 
principale din localitate. 

Totodată utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilități și garanții 
din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea și protecția datelor cu caracter 
personal ce se înregistrează în sistem, atribuții și reglementări privind protecția datelor cu 
caracter personal. 

Atribuțiile de prelucrare a imaginilor obținute prin sistemul de supraveghere video, 
revin exclusiv persoanelor desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin 
Dispoziția nr.204 din28.07.2021, care pot prelucra imaginile fără a necesita acordul 
persoanei vizate. 

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în orașul Căzănești  are 
drept scop: 

a) Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea și utilizarea 
sistemului de supraveghere video, în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, 
pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor și a materialelor cu regim special, 
respectând în același timp obligațiile ce revin orașului Căzănești, și măsurile de securitate 
adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor 
legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 

b) Stabilirea responsabilităților privind administrarea și exploatarea sistemului de 
supraveghere prin mijloace video, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea 
documentelor aferente acestor activități. 

c) Sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate instituite de 
actele normative care reglementează protecția datelor cu caracter personal și contribuie la 
îndeplinirea atribuțiilor structurii de securitate. 

d) Sistemul video al operatorului nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare 
sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) 
care dezvăluie „categorii speciale de date”. 

e) Operatorul nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod „ad hoc”, 



respectiv cu caracter temporar, de circumstanță. 
Prezentul Regulament descrie măsurile care necesită a fi luate de orașul Căzănești, 

pentru a proteja datele cu caracter personal, care sunt prelucrate prin metoda supravegherii 
video, vieții private și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale cetățenilor. 
 

7 . BENEFICIILE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO sunt: 
a) Eficientizarea activității de supraveghere în perimetrul unității administrativ-

teritoriale, a intrărilor și ieșirilor din orașul Căzănești; 
b) Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute; 
c) Respectarea actelor, normativelor și a legislației în vigoare pentru obiectivele cu 

risc; 
d) Eficientizarea prevenirii și combaterii activităților infracționale sau 

contravenționale; 
e) Protejarea bunurilor și valorilor; 
f) Restricționarea accesului persoanelor străine. 
 
8.  ZONELE SUPRAVEGHEATE 

Componentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate în totalitate pe raza 
administrativă a orașului Căzănești. 

Se supraveghează și se stochează potrivit normelor legale, coroborat cu specificațiile 
tehnice ale echipamentelor, iar în cazul producerii unui eveniment semnalat de persoane sau 
instituții abilitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant nu poate depăși 30 de zile 
calendaristice. 

Se supraveghează în principal: 
• zonele de acces și spațiile destinate publicului; 
• căile rutiere ce constituie intrările/ieșirile în/din orașul Căzănești; 
• intersecții și străzi din orașul Căzănești; 
• zona unităților de învățământ publice, zona unităților sanitare publice, parcările 

auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, parcurile, 
precum şi alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea sau în administrarea unității 
administrativ- teritoriale sau a altor instituții şi servicii publice de interes local. 

Amplasarea camerelor a fost atent revizuită astfel încât să nu prejudicieze drepturile 
şi libertățile fundamentale sau interesele persoanelor vizate. 

Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile. Orice utilizare 
ascunsă a acestora este strict interzisă, cu excepția cazurilor expres reglementate de 
legislație. 

Deoarece care nu există dispecerat local, dispozitivul de înregistrare este amplasat 
într-un spațiu bine protejat, asigurat și încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilității 
sustragerii suportului de stocare sau a dispozitivului, în special în timpul producerii unui 
eveniment. 

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind 
viața privată, precum birourile, toaletele și alte locații similare. 

În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în 



mod corespunzător, se pot instala camere în astfel de locuri, însă numai după efectuarea unei 
evaluări de impact și după informarea Responsabilului cu protecția datelor personale. În 
astfel de cazuri, trebuie amplasat un anunț specific și vizibil în locurile respective. 

Camerele de supraveghere video sunt amplasate conform anexei nr. 1 al prezentului 
Regulament. 
 

9. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL 
SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

Toate camerele funcționează în regim 24 din 24 ore și sunt fixate pe stâlpi de 
electricitate, clădiri din domeniul public si privat și stâlpi independenți, acolo unde nu  există 
stâlpi de electricitate. 

La darea în exploatare a sistemului de supraveghere video, persoanele desemnate 
pentru administrarea sistemului vor primi instructajul referitor la setările sistemului de 
monitorizare video, respectarea regimului de confidențialitate și dreptul de acces la 
informația prelucrată în sistemul de evidență. 
 

10. LIMITAREA SCOPULUI 
Sistemul de supraveghere video va fi utilizat numai în scopul în care este notificat, 

fără a se urmări în special obținerea unor informații pentru anchetele sau procedurile 
infracționale, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate sau se 
observă un comportament infracțional. Imaginile pot fi transmise însă organelor 
competente, în cadrul unor investigații disciplinare sau penale, în condițiile legii. 

 Persoanele desemnate prin Dispoziția nr.204 din 28.07.2021 vor administra și 
gestiona accesul la imaginile și datele stocate. 
 

11. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
Sistemul de monitorizare video al orașului Căzănești are ca scop monitorizarea 

principalelor străzi, intersecții, parcuri, terenuri de joacă, precum și intrările și ieșirile în 
oraș, și nu are ca scop captarea (spre exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau 
prelucrarea imaginilor (spre exemplu indexare, creare de profiluri) care constituie categoria 
specială de date cu caracter personal. 

Următoarele categorii de date cu caracter personal vor fi prelucrate: imagini ale 
persoanelor (fotografii și imagini video), numere de înmatriculare sau înregistrare ale 
vehiculelor. 
 

12. PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR 
Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecție a vieții, 

au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice: 
- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de 

securitate; 
- mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află în spații 

securizate, protejate de măsuri de securitate fizică; 



- toți utilizatorii cu drept de acces au semnat acorduri de confidențialitate, prin care se 
oblige să respecte prevederile legale în domeniu; 

- dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaște, doar pentru acele 
resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 

- toți membrii personalului (atât externi, cât și interni) semnează acorduri de 
confidențialitate; 

- doar administratorul de sistem are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces 
al utilizatorilor, conform procedurii generale de acces la bazele de date; 

- administratorul de sistem ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care 
au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces. 

- Responsabilul de Protecție a Datelor Personale va fi consultat înainte de achiziționarea 
sau instalarea oricărui nou sistem video de protecție. 
 

13. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DEZVALUIREA 
ACESTORA 

Accesul la imaginile video înregistrate în timp real este limitat la un număr redus de 
persoane: persoane angajate desemnate prin dispoziția primarului, primarul si viceprimarul 
orașului Căzănești,  responsabil tehnic din partea societății care asigură mentenanța 
sistemului (doar cu acceptul scris al primarului), care pot fi identificați individual, în 
conformitate cu lista prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

Accesul la imaginile video şi/sau la arhivă în care sunt stocate imaginile înregistrate 
este permis numai persoanelor responsabile în conformitate cu prezentul Regulament și 
numai cu acordul scris al primarului sau viceprimarului. 

La solicitarea în scris al organelor abilitate se pot efectua copii din fișierele 
temporare în care sunt stocate imaginile video. 

13.1 Drepturi de acces 
Accesul la imaginile stocate și/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere 

video este limitat la un număr redus de persoane și este determinat prin atribuțiile specificate în 
fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).  

Operatorul impune limite în privința persoanelor care au dreptul: 
- să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt 

accesibile doar angajaților desemnați; 
- să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va 

face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege și incidentele de securitate, 
de către persoanele special desemnate sau de către organele abilitate prin lege, al căror acces 
este documentat corespunzător; 

- să copieze, să descarce sau să șteargă orice material filmat. 
 13.2 Instructaj 

Toți membrii personalului cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în 
domeniul protecției datelor. 

Această procedură va fi integrată în programul de instruire și îndrumare, pentru toți 
utilizatorii cu drept de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video. 



Administratorul sistemului se va asigura că întregul personal din subordine, implicat în 
operarea sistemului de supraveghere video, este instruit și informat cu privire la toate aspectele 
funcționale, operaționale și administrative ale acestei activități. 

13.3 Măsuri de păstrare a confidențialității 
După instructaj, fiecare participant semnează un angajament  de confidențialitate. 
13.4 Dezvăluirea datelor cu caracter personal 
Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă 

unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte 
compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost 
colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat 
și Responsabilul cu Protecția Datelor Personale. Orice situație de dezvăluire va fi consemnată 
de responsabilul cu gestionarea sistemului într-un Registru de evidență a cazurilor de dezvăluire. 

Operatorul are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a 
acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală. 

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program 
sau evaluarea performanței la locul de muncă. 

În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda 
acces Comisiei de Disciplină, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să 
ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze 
drepturile și libertățile unei persoane. 

Orice încălcare a securității în ceea ce privește camerele video este indicată în Registrul 
de investigații, iar Responsabilul cu Protecția Datelor Personale este informat în legătură cu acest 
lucru cât mai repede posibil. 

 
14. PROTECTIA SISTEMULUI INFORMATIONAL DE DATE CU CARACTER 

PERSONAL ÎN CARE SUNT STOCATE (PRELUCRATE) IMAGINILE 
În vederea securizării sistemului informațional de date cu caracter personal în care 

sunt stocate (prelucrate) imaginile video, se aplică următoarele măsuri tehnice și 
organizatorice: 

- sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate 
(prelucrate) imaginile video se păstrează în cameră special amenajată, în clădirea Casei de 
cultura a orașului Căzănești; 

- Responsabilul cu Protecția Datelor Personale va fi consultat înainte de 
achiziționarea sau instalarea oricărui nou sistem de supraveghere; 

- toate sistemele trebuie să corespundă cerințelor de securitate descrise în legislație; 
- accesul fizic la sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt 

stocate (prelucrate) imaginile video au numai persoanele responsabile desemnate de 
Primarul orașului Căzănești și reprezentații societății care efectuează mentenanță, revizie 
tehnică și reperații, conform contractelor încheiate în acest sens, cu acordul scris al 
primarului; 

- în cazul deconectării energiei electrice, sistemul informațional de date cu caracter 
personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video este dotat cu sursă autonomă de 
alimentare cu energie  electrică (UPS); 



- sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate 
(prelucrate) imaginile video este dotat cu firewall, care asigură protecția în rețea; 

- echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar spații 
publice, care au nevoie de protecție suplimentară; 

- utilizatorii sistemului de supraveghere video sunt instruiți pentru utilizarea și 
exploatarea corectă a sistemului; 

- Orașul Căzănești actualizează în permanență lista persoanelor care au acces la 
sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) 
imaginile video, care descrie în detaliu drepturile de acces ale acestora. 

 
 15. CONTROL ACCES 

Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real pe 
monitoarele din camera de control amenajata în clădirea Casei de cultură a orașului 
Căzănești, care reprezintă o încăpere securizată, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior. 

Accesul neautorizat în camera de control este interzis. Accesul este strict limitat la 
persoanele  autorizate, după cum urmează: 

• primarul si viceprimarul orașului Căzănești, care au semnat angajament de 
confidențialitate; 

• personalul desemnat să răspundă de accesul și gestionarea sistemului de 
supraveghere video în contextul cerințelor Regulamentului 2016/679, privind protecția 
datelor cu caracter, care a semnat angajament de confidențialitate; 

• personalul tehnic al societății care asigură mentenanța sistemului, în baza legitimației 
de serviciu și delegației de serviciu, cu acordul scris al primarului/viceprimarului și care a 
semnat angajament de confidențialitate; 

• cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, Inspectoratului Județean 
de Jandarmi Ialomița, Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, Poliției orașului 
Căzănești, Structurii Locale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Oficiului 
Județean de Telecomunicații Speciale Ialomița, Instituției Prefectului județului Ialomița, 
Direcției Județene de Informații Ialomița și altor instituții, care sunt desemnate de 
conducătorii acestor instituții să facă parte din colectivul de coordonare a unor acțiuni 
comune, în cazul unor adunări publice sau manifestații cultural-sportive de amploare, ce se 
desfășoară pe raza orașului Căzănești sau pentru îndeplinirea altor atribuții de serviciu, sau 
pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice la adunări publice cu grad 
mediu/ridicat/caracter complex, pe baza unui document emis de ofițerul ierarhic superior, 
coordonator al activității. 

Modelul angajamentului de confidențialitate este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul 
Regulament. 

Accesul se realizează exclusiv în interes de serviciu și se va consemna într-un Registru 
de acces, existent la centrul de comandă. 

Datele stocate devin proprietatea orașului Căzănești și sunt administrate strict în 
conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 



95/46/CE (GDPR) și cu prezentul Regulament, iar administrarea și accesul la aceste date este 
reglementat de către Primar. 
 16. DURATA STOCĂRII  ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO 

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video 
este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate 
pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se șterg prin procedură automată în 
ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de 
păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar 
investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar 
necesitatea păstrării este revizuită periodic. 

Dacă durata de stocare depășește termenul prevăzut prin prezentul Regulament, pentru 
motive obiective, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de 
stocare, gestionat de responsabili cu gestionarea sistemului. 

 
17. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 
Operatorul garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, 

conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele 
responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta Procedura de acces la date cu 
caracter personal. 

17.1. Informarea persoanelor vizate 
Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin 

intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel 
încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, dar și pentru a comunica informațiile 
esențiale privind prelucrarea datelor personale. 

Informarea publicului (persoanelor care intră în localitate) referitor la supravegherea 
video din Orașul Căzănești, se efectuează prin indicatoare de dimensiunea 50 x 80 cm, instalate 
la fiecare intrare în localitate.  

Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video și 
a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării şi datele 
de identificare ale operatorului. 

De asemenea, pe pagina de internet a operatorului este publicată o notă de informare 
detaliată, pentru persoanele care doresc să obțină mai multe informații legate de activitatea de 
supraveghere video desfășurată la nivelul instituției. 

Responsabilul cu protecția datelor personale va asigura actualizarea informărilor, 
corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de operator. 

17.2. Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție 
Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul 

de acces la datele personale care le privesc deținute de operator, de a solicita intervenția 
(ștergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. 
Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ca urmare a 
utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată operatorului, iar o copie a acesteia trebuie 
trimisă către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale.  



În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către operator a 
datelor personale care o privesc, se poate adresa Responsabilul cu Protecția Datelor Personale la 
adresa S.C SEDRYA INFORSEC SRL, cu sediul în com. Potlogi, str. Ghinești nr. 32,  județul 
Dâmbovița, adresa de mail office@inforsec.ro. 

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 15 zile 
calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra 
motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma 
pentru soluționarea cererii. 

Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza 
imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate 
vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (persoana 
vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în 
înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor). În cazul 
unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune 
(să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menționeze data, ora, locația și 
împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana 
vizată va prezenta și o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnați să o poată identifica 
mai ușor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile 
persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă 
recunoașterea/identificarea lor. 

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile 
prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există 
obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini 
apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot 
extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante. 
 
 18. DISPOZITII FINALE 

Regulamentul privind sistemul de supraveghere video va fi completat ori de câte ori 
apar modificări în prevederile legale în baza cărora s-a elaborat, precum și în cazul în care 
apar alte circumstanțe care necesită o modificare. 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii lui la cunoștință publică prin 
publicarea pe pagina de internet www.primariacaznestiil.ro. 

 

 
Primar, 

STELIAN TRAIAN 
 

                                                                                                              Avizat,  
                                                                                                              DPO 

 
 

Redactat, 
Oancea Georgeta 

 

mailto:office@inforsec.ro
http://www.primariacaznestiil.ro/


Anexa nr. 1  
la Regulamentul sistemului de supraveghere video al orasului Căzănești 

 
 
 

Lista locaţiilor unde sunt amplasate camerele de supraveghere video în orasul Căzănești 
 
 
 
 

Amplasament/spatiu supravegheat Cod/notatie Tipul camerelor instalate 
FIXA LPR 

Stalp spate SPCLEP spre anexe Cv01 1  
Stalp spate SPCLEP spre teren sintetic Cv02 1  
Stalp fata SPCLEP spre alee si parcare Cv12 1  
Stalp fata SPCLEP spre fatada SPCLEP Cv13 1  
Scoala corp B fatada Cv03 1  
Curte scoala corp B Cv04; Cv05 2  
Teren sintetic spre sud Cv06 1  
Teren sintetic spre vest Cv07 1  
Stadion dinspre nord Cv08 1  
Stadion dinspre est Cv09 1  
Stadion  pe stalp nou dinspre vest Cv10 1  
Stadion pe stalp nou dinspre sud Cv11 1  
Curte spate Primarie Cv14 1  
Stalp LEA spre Remiza PSI CV15 1  
Primarie, spre intrare Biblioteca Cv19 1  
Stalp LEA Primaries pre fatada Primarie Cv17 1  
Stalp LEA Primaries pre str. Pompierilor si 
Remiza PSI 

Cv18 1  

Stalp LEA DN2A spre str. Dispensarului Cv19 1  
Str. Pompierilor, stalp LEA intrare sud Cv20 1  
Str. Gârlei, stalp LEA intrare sud Cv21 1  
Stalp LEA intrare str. Muzicatilor Cv22 1  
Stalp LEA str. Scolii vechi  Cv23 1  
Gradinita fatada S-V Cv24 1  
Gradinita fatada N-V Cv25 1  
Gradinita fatada principala spre Scoala veche Cv26 1  
Gradinita latura NE CV27; 

Cv28 
2  

DN2A intrare in localitate, parte nord spre est Cl1  1 
DN2A intrare in localitate, parte de sud spre 
vest 

Cl2  1 

Stalp LEA platforma gunoi blocuri est Cv29 1  
Stalp LEA platforma gunoi blocuri vest Cv30 1  



Amplasament/spatiu supravegheat Cod/notatie Tipul camerelor instalate 
FIXA LPR 

Str. Bentului, statie epurare Cv31 1  
DN2A intrare vest, parte sud, spre vest Cl3  1 
DN2A, intrare est, parte nord, spre est Cl4  1 
DN2A intrare vest spre str. Garii Cv32 1  
Intersectie str. Noua cu Digului, spre str. 
Digului 

Cv33 1  

Intersectie str. Noua cu str. Digului, spre intrare 
sud cimitir 

Cv34 1  

Str. Digului vest, stalp LEA spre str. Izlaz Cv35 1  
Cimitir, zona de S-V, pe stalp nou Cv36 1  
Cimitir, zona de N-V, pe stalp nou Cv37 1  
Alee cimitir-stalp LEA Cv38 1  
Liceu, stalp LEA str. Garii, spre sud Cv39 1  
Liceu, stalp LEA str. Garii, spre intrare 
profesori 

Cv40 1  

Liceu, spre curte vest Cv41 1  
Liceu, spre intrare elevi Cv42 1  
Liceu, stalp LEA langa teren de sport, spre 
acces magazie 

Cv43 1  

Liceu-anexa Cv44 1  
Liceu-sala de sport, spre Loc de joaca Cv45 1  
Liceu-sala de sport, latura vest Cv46 1  
Liceu, sala de sport, latura nord Cv47 1  
Liceu, sala de sport, fatada spre sud Cv48 1  
Liceu, sala de sport, fatada spre nord Cv49 1  
Str. Garii, zona statia de apa, stalp LEA, spre 
N-V 

Cv50 1  

Str. Garii, zona statia de apa, stalp nou,  spre 
sud 

Cv51 1  

Str. Garii, zona CF, stalp LEA,  spre est Cv52 1  
Str. Garii, zona CF, stalp nou,  spre vest Cv53 1  
Intersectie str. Garii cu str. Apusului, stalp 
LEA, spre Apusului 

Cv54 1  

Intersectie str. Agricultorilor cu str. Apusului, 
stalp LEA, spre vest 

Cv55 1  

Intersectie str. Agricultorilor cu str. Apusului, 
stalp LEA, spre sud 

Cv56 1  

Intersectie str. Teiului cu str. Garii, stalp nou, 
spre bariera CF 

Cv57 1  

Intersectie str. Garii cu str. Caldararilor, stalp 
LEA, spre NV 

Cv58 1  

Intersectie str. Garii cu str. Narciselor, stalp 
LEA, spre NV 

Cv59 1  



Amplasament/spatiu supravegheat Cod/notatie Tipul camerelor instalate 
FIXA LPR 

Str. Depozitului, stalp LEA, spre Intrarea 
Asociatie 

Cv60 1  

Str. Depozitului, stalp LEA, spre Intrarea 
Fermei 

Cv61 1  

Str. Depozitului, la intersectia cu drumul spre 
Platforma de gunoi-stalp LEA spre platforma 

Cv62 1  

Str. Depozitului, la intersectia cu drumul spre 
Platforma de gunoi-stalp LEA spre str. 
depozitului 

Cv63 1  

Platforma gunoi-zona vest, stalp nou Cv64 1  
Platforma gunoi-zona est, stalp nou Cv65 1  
Intrarea str. Viilor, stalp LEA, spre nord Cv66 1  
Intrarea Scolii vechi, la CF, stalp LEA, dinspre 
CF spre centru 

Cv67 1  

Intersectie str. Scolii vechi cu str. Nordului- 
stalp LEA spre vest 

Cv68 1  

Intersectie str. Scolii vechi cu str. Nordului- 
stalp LEA spre est 

Cv69 1  

Intrare str. Nordului, stalp LEA, spre est Cv70 1  
Intersectie str. Nordului cu str. Garii-stalp LEA Cv71 1  
Intersectie DN2A cu str. Sperantei-stalp LEA 
spre str. Sperantei 

Cv72 1  

Intersectie DN2A cu str. Sperantei-stalp LEA 
spre str. Ialomitei 

Cv73 1  

Intersectie DN2A cu str. Iliescu-stalp LEA spre 
str. Iliescu 

Cv74 1  

Intersectie DN2A cu str. Florilor-stalp LEA 
spre str. Florilor 

Cv75 1  

Intersectie DN2A cu str. Dascal Vasile 
Popescu-stalp LEA spre str. Dascal Vasile 
Popescu 

Cv77 1  

Intersectie DN2A cu str. Inv. Nachita Nastase-
stalp LEA spre str. Inv. Nachita Nastase 

Cv78 1  

Intersectie DN2A cu str. Gavrilescu-stalp LEA 
spre str. Gavrilescu 

Cv79 1  

Intersectie DN2A cu str. Prunului stalp LEA 
spre str. Prunului 

Cv80 1  

Total  80 4 
 

 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 la Regulamentul sistemului de supraveghere video al orasului Căzănești 

 
Lista persoanelor cu drept de acces la înregistrările în timp real și stocate,  

ale sistemului de supraveghere video al orașului Căzănești 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Functia Drepturi, atributii si acces la date cu 
caracter personal 

1 Bălan Nicolae Aurelian 
 
 
si in lipsa acestuia 
 
Faitaș Ionuț, ahgajati in cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului 

Persoana 
responsabila de 
sistemul de 
supraveghere, din 
partea orasului 
Căzănești 

• are dreptul de a accesa fisierele inregistrate in 
sistem, la cererea primarului sau al viceprimarului 
orasului Căzănești si cu acordul scris al acestora; 
• are acces la date cu caracter personal pe 
parcursul vizionarii imaginilor in timp real si a 
imaginilor inregistrate; 
• sa vizioneze materialul filmat in timp real: 
imaginile care se deruleaza in timp real sunt 
accesibile, ori de cate ori li se solicita de catre 
primarul sau viceprimarul orasului Căzănești si cu 
acordul scris al acestora; 
• sa vizioneze inregistrarea materialului filmat: 
vizionarea imaginilor inregistrate se va face in 
cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevazute 
expres de legea si incidentele de securitate, ori de 
cate ori li se solicita de catre primarul sau 
viceprimarul orasului Căzănești sau de către 
organele abilitate prin lege, al căror acces este 
documentat corespunzători și numai cu acordul 
scris al primarului sau viceprimarului orașului 
Căzănești; 
• sa copieze si sa descarce sau sa stearga orice 
material filmat de sistemul de supraveghere video, 
ori de cate ori li se solicita de catre primarul sau 
viceprimarul orasului Căzănești sau de către 
organele abilitate prin lege, al căror acces este 
documentat corespunzători și numai cu acordul 
scris al primarului sau viceprimarului orașului 
Căzănești; 
• sa preia si sa solutioneze solicitarile privind 
vizionarea si/sau copierea de imagini inregistrate cu 
acordul scris al primarului sau viceprimarului 
orasului Căzănești; 
• sa isi assume prin semnatura angajamentul de 
confidentialitate; 
• sa tina legatura ori de cate ori este necesar cu 
DPO externalizat, pentru punerea in aplicare a 
procedurilor si politicilor referitoare la 
supravegherea video in contextual prevederilor 
Regulamentului nr.679/2016; 
• sa se asigure ca datele cu caracter personal 
obtinute prin intermediul sistemului de 
supraveghere video sunt prelucrate conform 
orevederilor regulamentului nr,679/2016 si 
legialatiei nationale, atat de operator cat si de 



imputernicitii acestuia, dar si de institutiile pubice 
abilitate sa solicite aceste date; 
• sa raporteze viceprimarului orasului Căzănești 
despre functionarea si/sau eventualele deficient si 
performantele sistemului de supraveghere video; 
• anunta coordonatorul gestionarii sistemului si pe 
administratorul sistemulu, i in cazul in care 
depisteaza probleme de functionare a sistemului de 
supravghere. 

2 Andronache Rodica Viorica, 
viceprimarul orasului Căzănești 

Coordonator al 
activitatii referitoare 
la accesul si 
gestionarea 
sistemului de 
supraveghere video 

• sa vizualizeze imagini in timp real, sa 
vizualizeze inregistrari, sa preia solicitarile privind 
vizionarea si copierea de imagini inregistrate si sa le 
inainteze spre solutionare persoanei responsabile de 
sistemul de supraveghere, impreuna cu acordul sau 
scris;  
• are acces la date cu caracter personal pe 
parcursul vizionarii imaginilor in timp real si a 
imaginilor inregistrate; 
• este responsabil de buna functionare a sistemului 
de supraveghere si propune imbunatatiri si/sau 
modificari ale sistemului de supraveghere; 
• sa isi asume prin semnatura angajamentul de 
confidentialitate; 
• ia legatura cu societatea cu care este incheiat 
contractul de prestari servicii de mentenanta a 
sistemului, in cazul in care responsabilul i-a adus la 
cunostinta existenta unor defectiuni, pentru 
remedierea acestora. 

3 Stelian Traian, primarul orasului 
Căzănești 

Admisistratorul 
sistemului de 
supraveghere 

• sa vizualizeze imagini in timp real, sa 
vizualizeze inregistrari, sa preia solicitarile privind 
vizionarea si copierea de imagini inregistrate si sa le 
inainteze spre solutionare persoanei responsabile de 
sistemul de supraveghere, impreuna cu acordul sau 
scris;  
• are acces la date cu caracter personal pe 
parcursul vizionarii imaginilor in timp real si a 
imaginilor inregistrate; 
• sa isi asume prin semnatura angajamentul de 
confidentialitate; 
• ia legatura cu societatea cu care este incheiat 
contractul de prestari servicii de mentenanta a 
sistemului, in cazul in care responsabilul i-a adus la 
cunostinta existenta unor defectiuni, pentru 
remedierea acestora. 
 

4 Tehnicianul angajat al societatii 
care asigura mentenanta 
sistemului de supraveghere video 

Responsabil tehnic • efectueaza revizii, mentenanta si reparatii 
necesare pentru buna desfasurare a sistemului de 
supraveghere; 
• are acces la date cu caracter personal pe 
parcursul vizionarii imaginilor in timp real si a 
imaginilor inregistrate; 
• sa isi asume prin semnatura angajamentul 
de confidentialitate; 
 



Anexa nr. 3  
la Regulamentul sistemului de supraveghere video al orașului Căzănești 

 

MODEL 
 

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE 
 
 
 

Subsemnatul    născut în localitatea 
     la   data   de  ,angajat   al 
   în funcţia  de   , cu 

domiciliul în localitatea   strada  , nr.  , bl. 

          ,  sc.          ,  et.        _,  ap.          ,  judeţul/sectorul  , declar că am luat 

cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate și al datelor 

cu caracter personal şi mă angajez să păstrez cu stricteţe secretul de serviciu, să respect 

întocmai normele legale cu privire la evidenţa, manipularea şi păstrarea informațiilor, 

datelor şi documentelor de serviciu ce mi-au fost încredințate, inclusiv după încetarea 

activităților care presupun accesul la aceste informații. 

Sunt conștient că în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia 

informaţiilor clasificate voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil 

ori penal, în raport cu gravitatea faptei. 

 
 

Data:    
 
 
 

Semnătura:    
 
 


