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1. Scopul, domeniul de aplicare și utilizatorii 
Scopul Planului de Proiect este definirea clară a obiectivului proiectului de implementare a 
Regulamentului european general privind protecția datelor (EU GDPR), a documentelor care vor 
fi scrise, a termenelor limită i a rolurilor i responsabilităților din cadrul proiectului. 
Planul de proiect se aplică tuturor activităților desfă urate în cadrul proiectului de implementare a 
GDPR al UE. 
Utilizatorii acestui document sunt sefii de compartimente din primăria Cămăra u i membrii 
echipei de proiect. 
 

2. Documentele de referință 
 Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce prive te 
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulație a acestor date i de abrogare a 
Directivei 95/46 / CE); 

 Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice; 

 Ordonanţa de Urgentă a Guvernului României nr.63 aprobată de Legea nr.604 din 22 
decembrie 2003 , art. 24 ; 

 Ordonanța de urgență nr. 30/2007 ; 
 Ordonanţa de Urgentă a Guvernului României nr.96 din 2012 ; 
 Legea 119/1996 privind actele de stare civilă cu completări i modificări ulterioare ; 
 Ordonanța de Urgență nr.28/2008 , aprobată prin legea nr.98 /2009 , privind Registrul 

Agricol ; 
 Ordin 298 /2017 a MADR privind completarea Registrului Agricol ; 
 Regulamente şi proceduri interne ; 

 
 
 

3.  Proiect de Conformitate GDPR 
3.1. Obiective proiect 

Obiectivul proiectului este punerea în aplicare a sistemului UE de gestionare a GDPR în 
conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (standardul UE GDPR 2016/679) 
al Parlamentului European i al Consiliului până cel târziu la 24.05.2018. 
 

3.2. Rezultatele proiectului 
În cadrul proiectului  de implementare a GDPR, vor fi scrise următoarele documente : 

 Regulament de aplicare a RGPD 679/2016 la Primăria Cămărașu 
 Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal - o politică menită să 

stabilească principiile generale de protecție a datelor, precum i să demonstreze 
angajamentul primăriei față de aceste principii; 

 Politica privind protecția datelor angajaților - o politică care stabile te condițiile în care 
primăria prelucrează datele personale ale angajaților săi; 

 Politica privind protecția datelor candidațilot/viitorilor angajaților - o politică care 
stabile te condițiile în care primăria prelucrează datele personale ale angajaților săi; 

 Politica privind protecția datelor cetățenilor/clienților  - o politică care stabile te condițiile 
în care primăria prelucrează datele personale ale cetățenilor/clienților săi; 
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 Notificări privind protecția datelor - un anunț care stabile te condițiile în care societatea 
prelucrează datele personale ale clienților / vizitatorilor site-ului; 

 Cartografierea datelor; 
• Studiu de Impact al prelucrării datelor cu caracter personal (dacă este necesar in urma 

studiului de cartografiere a datelor); 
• Planul de protecție contra scurgerilor de informații; 

 

3.3. Termenele limită 
Termenele limită pentru acceptarea documentelor individuale în cursul implementării UE GDPR 
sunt următoarele: 

Documentul 
Termen limita de acceptare a 

documentului 

  Regulament de aplicare a RGPD 679/2016 la 

Primăria Cămărașu 
 

24.05.2018 

  
  
  
  
  
  
  
  
Prezentarea finală a rezultatelor proiectului este planificată pentru 24.05.2018. 

3.4. Organizarea proiectului 
3.4.1. Sponsorul proiectului 
Fiecare proiect are un "sponsor" desemnat care nu participă activ la proiect. Sponsorul proiectului 
trebuie să fie informat periodic de către managerul de proiect cu privire la stadiul proiectului i să 
intervină dacă proiectul este oprit. 
[numele, titlul postului] a fost numit sponsor de proiect. 
3.4.2. Manager de proiect 
Rolul managerului de proiect este asigurarea resurselor necesare pentru implementarea proiectului, 
coordonarea proiectului, informarea sponsorului asupra progresului i realizarea lucrărilor 
administrative legate de proiect. Autoritatea managerului de proiect ar trebui să asigure 
implementarea neîntreruptă a proiectelor în termenele stabilite. 
SERE  Ioana  a fost numit manager de proiect. 
3.4.3. Echipă de proiect 
Rolul echipei de proiect este de a asista în diferite aspecte ale implementării proiectului, de a 
îndeplini sarcinile specificate în proiect i de a lua decizii cu privire la diferite aspecte care 
necesită o abordare multidisciplinară. Echipa proiectului se întrune te de fiecare dată înainte ca 
versiunea finală a unui document din secțiunea 2 din acest Plan de Proiect să fie finalizată i în 
toate celelalte cazuri în care managerul de proiect consideră necesar. 
Tabelul participanților la proiect 

# Denumire Organizație Titlul postului Telefon E-mail 
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3.5. Principalele riscuri ale proiectului 
Principalele riscuri în implementarea proiectului sunt următoarele: 

• Extinderea termenelor limită 
• Efectuarea de activități care implică costuri inutile i timp de de euri 
• Lipsa sau lipsa de angajați competenți (de exemplu, un DPO) 

Măsurile de reducere a riscurilor menționate mai sus sunt următoarele: 
• Managerul de proiect asigură că toate activitățile din cadrul proiectului sunt realizate în 

termenele definite i caută intervenția sponsorului proiectului în timp util 
• Angajarea unui consultant pentru a se asigura că timpul sau resursele nu sunt cheltuite 

pentru activități care nu sunt importante pentru proiect i că activitățile individuale nu se 
îndreaptă în direcția gre ită 

• Contractarea unui expert în domeniul protecției datelor pentru a propune cele mai adecvate 
activități 

 

3.6. Instrumente pentru implementarea proiectului, raportare 
Un dosar comun care include toate documentele produse în timpul proiectului va fi creat în 
rețeaua locală sau distribuiti către membrii echipei. Toți membrii echipei de proiect vor avea acces 
la aceste documente. Numai managerul de proiect i membrii echipei de proiect vor fi autorizați să 
facă schimbări i să tergă fi iere (la externalizare DPO nu este cazul) 

Managerul de proiect poate  pregăti zilnic  un raport de implementare a proiectului i îl va 
transmite sponsorului proiectului , sau poate prezenta raportul final. 
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4. Gestionarea documentelor rezultate în urma proiectului 

# Nume document Locația stocării 

Persoana 

responsabilă cu 
stocarea 

documentelor 

Drepturi de 

protecție pt. 
înregistrări 

Timp de 

retenție 

1 Raport de 
implementare a 
proiectului (în 
formă 
electronică) 
 

Dosar comun 
pentru activitățile 
legate de proiect 
 

Manager de 
proiect 
 

Doar managerul 
de proiect este 
autorizat să 
editeze date 
 

Raportul 
este 
stocat 
pentru o 
perioadă 
de 3 ani 
 

 RGPD al 
Primăriei 
Cămăra u  

La compartiment 
juridic 

Manager de 
proiect 
 

Doar managerul 
de proiect este 
autorizat să 
editeze date 
 

nelimitat 

2      
 
 

5. 5. Valabilitatea și gestionare 
Acest document este valabil de la 23.05.2018. 
Titularul acestui document este SERE  Ioana –jurist . 
 
Primar 
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