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JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 

ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind aprobarea Regulamentului privind functionarea si exploatarea sistemului de 

supraveghere video pe raza orasului Moldova Noua 

 

            Consiliul Local al oraşului Moldova Nouă întrunit in şedinţa ordinară, 

 Văzând referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, 

  Luând in considerare raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului și avizele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 

Moldova Nouă nr. 1, 2, 3 și 4, 

 Având în vedere HCL nr.18 din data de 26.02.2010, prin care s-a aprobat Sistemul de 

supraveghere video pentru siguranța cetațenilor din  orașul Moldova Nouă, și aflat în 

administrarea Compartiment Poliție Locală Moldova Nouă, cu obligația de a întocmi un 

Regulament privind modul de desfașurare a activitații de supraveghere video, corelat cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind liberă circulație a acestor date. 

            Având in vedere: 

-Regulamentul UE nr. 679/2016- privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libere circulație a acestor date si de abrogarea 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) 

-Legea 190/2019- privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul UE nr. 679/2016 al 

Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulație a acestor date  si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor). 

- Legea 363/2018- privind protecția persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritațile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi 

penale si combaterii infracțiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de 

siguranță, precum si  libera circulatie a acestor date. 

-Legea 544/2001 actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public: 

În conformitate cu art. 1 si art. 2 din Legea nr.155/2010 Legea Politiei Locale, art.129 alin. 2 

lit.a;  si lit.d ; alin 7 lit.g ; si ale  art. 196 alin1 lit.a; din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 



HOTARASTE: 

 

  Art.1. Se aproba ,, Regulamentului privind functionarea si exploatarea sistemului de 

supraveghere video pe raza orasului Moldova Noua. 

 Art.2.  Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului oras Moldova Noua prin 

Compartimentul Politie Locala. 

 

 

Nr. _____________                                                                                        INIȚIATOR                                                                         

Data _____________                                                                                        PRIMAR,                                                                                 

Moldova Nouă                                                                                  Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION 

                                           

 

                                                       AVIZEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 

                                                      CIOVELA FLORIN IOAN 
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REGULAMENT 

PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO, ÎN ORAȘUL 

MOLDOVA NOUA,  

 

1. CAP.I.OBIECTUL REGULAMENTULUI 

În contextul actual securitatea spațiilor publice din ORAȘUL MOLDOVA NOUA 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,scoli, gradinite 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 MOLDOVA NOUA nr.18 din  data de 

26.02.2010, au fost desemnati, angajați în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

Compartimentul Politia Locala 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. 

 

1.1 CAP.II. CADRUL JURIDIC 

1.2 Referinţe normative: 

1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

3. Regulamentul UE 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) 

4. 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) 

mailto:politialocala@moldovanoua.com


5. Instrucțiunile Autorității Europene de Protecție a Datelor Personale privind 

supravegherea video, publicate la data de 17 martie 2020, Bruxelles; 

6. Directiva (UE) 680/2016 a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 27 

aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,depistarii,investigarii sau a 

urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a 

acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului; 

7. O.U.G. nr57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. O.M.A.I nr.60/2010,privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si 

sigurantei publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea 60/1991,privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice,republicata; 

10. Legea 218/2002privin organizarea si functionarea Politiei Romane; 

11. Legea 155/2010 a politiei locale ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

12. H.G.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a 

politiei locale; 

13. Hotararea Consiliului Local nr…   privind Sistemul de supraveghere video; 

14. Fișele posturilor. 

 

2. 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 -  Dispecerat Politie Locala Moldova 

Noua, 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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  ori spațiilor private din apropierea acestora, 

Primăria orașului Moldova Noua are obligația de a solicita acceptul/ consimțământul 

proprietarilor, pentru vizualizarea acestor spatii de către sistemul de supraveghere, care constituie 

date cu caracter personal. 

4.1 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.                                 



Nu este permis accesul neautorizat în Camera de control. Accesul este strict limitat la angajații 

autorizați, administratorul de sistem (Primarul orașului Moldova Noua), persoanele responsabile cu 

securitatea informațiilor și coordonatorul gestiunii sistemului (viceprimarul orașului Moldova Noua). 

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. 

 

               5. SCOPUL REGULAMENTULUI 

În contextul actual securitatea obiectivelor, al spațiilor publice, al intrărilor și ieșirilor  

orașului Moldova Noua 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 Moldova Noua 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,  pot prelucra 

imaginile fără a necesita acordul persoanei vizate. 

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în orașul Moldova Noua 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 Moldova Noua, 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 Moldova Noua, 

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. 

 

         6. BENEFICIILE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO sunt: 

         a )eficientizarea activității de supraveghere în perimetrul unității administrativ-teritoriale, a 

intrărilor și ieșirilor din orașul  Moldova Noua; 

 b) eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute; 

 c) respectarea actelor, normativelor și a legislației în vigoare pentru obiectivele cu 

 contravenționale; 

 d) eficientizarea prevenirii și combaterii activităților infracționale sau risc; 

 e)protejarea bunurilor și valorilor; 

 f)restricționarea accesului persoanelor străine. 

 

        7. ZONELE SUPRAVEGHEATE 

Componentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate în totalitate pe raza 

administrativă a orașului Moldova Noua. 

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 Moldova Noua; 

• intersecții și străzi din orașul Moldova Noua; 

• 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. 

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. 

 

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. 

 

8. 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 Primar vor administra și gestiona accesul la 

imaginile și datele stocate. 

 

9. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Sistemul de monitorizare video al orașului Moldova Noua are ca scop monitorizarea 

principalelor străzi, intersecții, parcuri, terenuri de joacă, precum și intrările și ieșirile în/din 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 Moldova Noua, responsabil tehnic din partea societății care asigură mentenanța sistemului 

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. 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 Măsuri de păstrare a confidențialității 

După instructaj, fiecare participant semnează un angajament de confidențialitate. 

11.4 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. 

 

12. 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 

Moldova Noua; 

- 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 

Moldova Noua 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; 

- Primarul orasului Moldova Noua 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. 

 

13. CONTROL ACCES 

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

monitoarele din camera de control amenajata în sediul Politiei locale a orașului Moldova Noua, 

care reprezintă o încăpere securizată, iar monitoarele nu pot fi văzut din exterior. 

Accesul neautorizat în camera de control este interzis. Accesul este strict limitat la 

persoanele autorizate, după cum urmează: 

• primarul si viceprimarul  orașului Moldova Noua , 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 Caras Severin, Inspectoratului Județean 

de Jandarmi Caras Severin, Inspectoratului de Poliție al Județului Caras Severin, Poliției orașului 

Moldova Noua, Structurii Locale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Oficiului 

Județean de Telecomunicații Speciale Caras Severin, Instituției Prefectului județului Caras 

Severin, Direcției Județene de Informații  Caras Severin 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 Moldova Noua 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 Moldova Noua 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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 Moldova Noua, 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. 



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. 

 

16. 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 primariei  

 

 

Primar,  

                           DR. ING. CHISALITA ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 

 



 

 
 

Lista locaţiilor unde sunt amplasate camerele de supraveghere video în orasul Moldova Noua 

 

 

 

 
 

Amplasament/spatiu supravegheat Cod/notatie Tipul camerelor instalate 

FIXA LPR 

AMPLASAMENTUL CAMERELOR DE 

SUPRAVEGHERE 

MONITORUL NR. 1 

 

1. Scoala Generala nr. 3 – magazine - 

nefunctionala 

2. Str. Dunarii – BL. 28 F (Turn) – Centrul de 

Informare Turistica 

3. Scoala Generala nr. 3 – magazine - 

nefunctionala 

4. Str. E. Murgu ( Acces Liceul Tehnologic 

Corpul D) 

5. Al. E. Murgu – bl. 3 A – Centru – camera 

mobila 

6. Parc Trezorerie M. Veche – PORT 

7. Str. Dunarii – bl. 9 

8. Str. V. Alecsandri ( Bl. 22 Pompe Funebre) 

9. Casa de Cultura Moldova Noua  

10. Al. E. Murgu (in spate la bl. 42) – pana la 

bl. 40 

11. Str. Stefan cel Mare  in spate la bl. 8 

12. SERA – depozit lemne (inspre bl. 49) 

13. SERA –poarta  inspre blocul nr. 49 

14. Parc Moldova Noua – anulata – mutata 

pe monitorul nr. 3 

15. Parc Moldova Noua- anulata – mutata pe 

monitorul nr. 3 

16. Gradinita P.P.1 - nefunctionala 

17. Gradinita P.P.1 - nefunctionala 

18. Sera – platou depozitare auto 

abandonate 

   



19. C.I.T. (Centrul de Informare Turistica)  – 

ACCES –str. Dunarii 

20. Sera – ateliere 

21. Sera – acces inspre L.T.C.D. 

22. Sera – aleea dintre portile de acces 

23. 23. C.I.T. (Centrul de Informare Turistica) 

– interior. 

 

 

AMPLASAMENTUL CAMERELOR DE 

SUPRAVEGHERE 

MONITORUL NR. 2 

 

1. Platou Piata Agroalimentara 

2. Moldova Veche – A.N.C.A. 

3. Str. N. Titulescu – Intersectie C. Civic ( 

Crina) 

4. Gradinita PP nr. 2 – acces - nefunctionala 

5. Gradinita PP nr. 2 – acces - nefunctionala 

6. Intersectia A.I. Cuza cu str. Dunarii ( bl. 12 

) 

7. Centrul Civic  ( Penny ) 

8. Str. C-tin Daicoviciu ( Cantina ) 

9. Str. Sf. Varvara ( bl. 50 )- pana la 

intersectarea cu str. Dunarii 

10. Str. Sf. Varvara ( bl. 50 ) – parcare zona 

platform deseuri 

11. Str. I. L. Caragiale ( Bl. 28 F – blocul turn ) 

12. Str. M. Viteazul – bl. 36 (in spate la 

Centrul de Afaceri) 

13. Intrare piata ( bar Solomon ) 

14. Piata agroalimentara –interior -  inspre bl. 

34 

15. Piata agroalimentara – interior -inspre bl. 

33 

16. Intrare piata ( inspre bl. 33 ) 

17. Str. G. Enescu – BL. 4 ( PT ) 

18. Liceul T.C.D. – terenul de fotbal - 



nefunctionala 

19. Liceul T.C.D. – sala de sport - 

nefunctionala 

20. Liceul T.C.D.  – Scoala  Generala nr. 4 - 

nefunctionala 

21. Str. Dunarii – blocul nr. 5  

22. Str. Dunarii – Sala de Sport 

23. Spitalul orasenesc – acces 

24. Spitalul orasenesc - Urgenta 

25. Spitalul orasenesc – magazii 

26. Str. N. Titulescu – parcare Casa Alex 

27. Faleza Dunarii – acces str. Dunarii (zona 

Casa Alba) 

28. Faleza Dunarii – scena 

29. Faleza Dunarii – palatou si zona WC public 

30. Faleza Dunarii – Limba lui Matei 

31. Faleza Dunarii – zona inspre Hotel 

32. Centru Civic – platforma deseuri zona 

terenului de fotbal 

 

 

 

AMPLASAMENTUL CAMERELOR DE 

SUPRAVEGHERE 

MONITORUL NR. 3 

1. Aleea Lalelelor – zona terenului fr fotbal 

din Centru Civic 

2. Aleea Liliacului – parcare C.Civic zona 

Asociatiei de Vanatoare 

3. Aleea Fr. Griselini – intrare piata zona 

magazine Solomon 

4. Al. Fr. Griselini – parcare + garaje  zona bl. 

33 -7 

5. Piata agroalimentara – interior – zona 

inspre magazine Solomon 

6. Aleea Francesco Griselini – platou Scoala 

Generala nr. 3 ( Sofia Arcan) 

7. Piata agroalimentara – interior – zona 



inspre bl. 34 

8. Piata agroalimentara – zona de acces bl. 7 

si 34 

9. Str. Mihai Viteazul - Parcare zona 

Centrului de Afaceri ( Restaurant Titiriga) 

10. Str. Dunarii – intersectie C.E.C 

11. L.T.C.D. – Sc. Ge. Nr. 4 (Corpul B) – acces 

dinspre sera 

12. L.T.C.D. – Sc. Ge. Nr. 4 (Corpul B) – acces 

in spatele scolii 

13. Al. Vasile Alecsandri – parcare zona bl. 

42(in spatele blocului),24,25 si 26 

14. Str. C-tin Daicoviciu – Parcare bl. 44,45, 

Camine nefamilisti 

15. Faleza Dunarii – Limba – cam. mobila 

16. Parc Moldova Veche – Platou scena 

17. Str. Dunarii – bl. 4 – bl. 1 

18. Str. Dunarii – bl. 5-bl. 8 

19. Parc Posta – terasa pensionari 

20. Str. A.I. Cuza – parcare bl. 12 

21.  Str. E. Murgu - Parcare bl. 3A 

22. Str. E. Murgu - Parcare bl. 3A – inspre 

Cantina 

23. Parcare Primarie 

24. Parcare Primarie (inspre parc) 

25. Platou Casa de Cultura – spatii de joaca, 

inspre str. 1 Decembrie 

26. Parc Casa de Cultura – inspre magazinul 

de mobile 

27. Parcare Policlinica (inspre terenul de 

tenis) 

28. Str. N. Titulescu – parc bl. 41 – zona RDS 

29. Str. N. Titulescu –DN 57 -  intersectia LIDL 

– BRD 

30. Str. N. Titulescu – DN 57 - zona BRD – 

Pompe funebre 

31. Aleea Eftimie Murgu – zona BRD – 

Biserica Ortodoxă 

32. Aleea Eftimie Murgu – zona Magazin 

Raulea 

33. Aleea Eftimie Murgu -  Parc Biserica 



Ortodoxa 

34. Str. I.L. Caragiale – parcare zona Farmacia 

Balsamina 

35. Str. I.L. Caragiale – parcare zona bl. 2,3, 

24 A 

36. Str. Uzinei – zona Piata de cereal 

37. Str. N. Titulescu – DN 57 – zona SMART + 

- aleea Lalelelor 

38. Str. N. Titulescu – DN 57 – intersectia 

PETROM 

39. Str. N. Titulescu – DN 57 – intersectia 

PETROM 

40. Scoala Generala nr. 1 ( Inv. Alexandru 

Moisi) –acces poarta principal 

41. Scoala Generala nr. 1 ( Inv. Alexandru 

Moisi) – curte 

42. Primarie – acces poarta laterala 

43. Primarie – curte - zona birou iluminat 

44. Primarie – curte – zona arhiva 

45. Primarie – acces poarta principala 

 



Anexa nr. 2 

 

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

sistemului de supraveghere video al orașului Moldova Noua 

 
Nr. 

crt. 

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

caracter personal 
1 Insp. Enache Dumitru 

 

si in lipsa acestuia 

 

Cirpean Gheorghe, 

Nicolici Goran, 

Stefanovici Adrian 

 Iancovici Vladimir 

Coordonator 

Politia Locala 

Moldova Noua, 

 

Politisti locali din 

cadrul 

Compartiment 

Politie Locala 

Moldova Noua 

 are dreptul de a accesa fisierele inregistrate in 

sistem, la cererea primarului sau al viceprimarului 

orasului  Moldova Noua 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 Moldova Noua 

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 Moldova Noua sau de către 

organele abilitate prin lege, al căror acces este 

documentat corespunzători și numai cu acordul 

scris al primarului sau viceprimarului orașului 

Moldova Noua; 
 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 Moldova Noua sau de către 

organele abilitate prin lege, al căror acces este 

documentat corespunzători și numai cu acordul 

scris al primarului sau viceprimarului orașului; 

 Moldova Noua sa preia si sa solutioneze 

solicitarile privind vizionarea si/sau copierea de 

imagini inregistrate cu acordul scris al primarului 

sau viceprimarului orasului Moldova Noua; 

 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 primarului orasului Moldova Noua 

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  

Dr. Ing. Chisalita Ion, primarul 

orasului Moldova Noua 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 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 Moises Victor Adrian, viceprimarul 

orasului Moldova Noua 

  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  Moldova Noua 

 

 

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:   



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN 
ORAS MOLDOVA NOUĂ 
PRIMAR 
NR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
         la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea s i 

exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza UAT Moldova Noua 
 
 
 
 

Motivul adoptarii proiectului de hotarare 

 
Potrivit HCL nr.18 din data de 26.02.2010 s-a transmis in administrare Politiei Comunitare, in 

prezent Compartiment Politia Locala sistemul de supraveghere video motivat de faptul ca aceasta 

desfasoara activitati specifice asigurarii ordinii s i linistii publice, a pazei, a respectarii normelor de 

conduita sociala, a asigurarii fluentei circulatie pe drumurile publice s i a respectarii normelor fn 
diverse domenii de activitate. De asemenea, potrivit articolului 2 din acelasi act administrativ s-a 

instituit obligativitatea Politiei Comunitare ca pe toata perioada de administrare sa asigure 
integritatea s i buna exploatare a sistemului transmis; 

Pe raza oras Moldova Noua functioneaza un sistem de supraveghere video compus dintr-o 
infrastructura de camere de supraveghere, retele de date s i de alimentare, servere s i/sau alte 

echipamente de inregistrare s i gestiune a datelor, - centru de control prevazut cu echipamente de 
vizualizare in direct a fluxului video captat de camere, neexistand un cadru unitar care sa 

reglementeze dreptul de acces in incinta centrului de comanda s i  in sala tehnica, precum s i un 
cadru unitar care sa reglementeze implementarea s i utilizarea sistemului de supraveghere video pe 

raza oras Moldova Noua. 

In prezent pe raza municipiului functioneaza un sistem de supraveghere video  compus dintr-o 
infrastructura de camere de supraveghere (85 camere ), retele de date si de alimentare. 

In contextul celor de mai sus, in vederea unei bune organizari privind functionarea s i  exploatarea 

sistemului de supraveghere video este necesar stabilirea unor reguli care sa reglementeze dreptul de 

acces, implementarea s i utilizarea sistemului de supraveghere video fn scopul asigurarii securitatii 

persoanelor s i bunurilor, pazei s i  protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor s i  a materialelor cu 

regim special care sunt utilizate fn desfasurarea atributiilor specifice directiei, corelat cu prevederile Legii 

nr. 190/2018 privind masurile de punere fn aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului 

European s i al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea dalelor cu 

caracter personal si privind libera circula\ie a acestor dale si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(GDPR), cu modificarile si completarile ulterioare; 

In situa\ia acestui proiect de hotarare sunt incidente urmatoarele prevederi legale, in a caror 
implementare s i aplicare a fost elaborat acest proiect de hotarare, dupa cum urmeaza: 

Art. 129, alin. (2), lit. a i alin. (7), lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Legea nr. 155/201O a politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
i functionare a politiei locale; 

Hotararea Consiliului Local nr. 18/26.02.2010 privind transmiterea in administrare a "Sistemului 
de supraveghere video". 



Concluzii, constatari si propuneri: 

 
        Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram necesara si oportuna aprobarea  
proiectul de hotarare Regulamentul de functionare exploatare a sistemului  de 
supraveghere video amplasat pe raza oras Moldova Noua, conform anexei la prezentul 
referat. 
          Pe considerentele prezentate, propun  spre dezbatere si aprobare, proiectului de 
hotarare de mai sus. 
 

 
 
 
 
Initiator 

PRIMAR 
 

DR.ING.CHISALITA ION 



 

 

 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului 

privind functionarea si exploatarea sistemului de supraveghere 

video amplasat pe raza orasului Moldova Noua 

 
 

 
In prezent sistemul de supraveghere este compus din 85 camere de supraveghere , 

retele de date si de alimentare, servere si/sau alte echipamente de inregistrare si gestiune a 

datelor,  - centre de control prevazute cu ehipamente de vizualizare in direct a fluxului video 

captat de camere. 

Prin adoptarea unui astfel de regulament se stabileste: 

 
- dreptul de acces in incinta centrului de comanda si a salii tehnice, implementarea si 

utilizarea sistemului de supraveghere video in scopul asigurarii securitatii persoanelor si 

bunurilor, pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor si a materialelor cu regim special 

care sunt utilizate in desfasurarea atributiilor specifice, respectand totodata obligatiile ce 

revin  Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in calitate de 

operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 190/2018 privind masuri de 

punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), precum si masurile de 

securitate adoptate pentru protectia acestor date, protejarea vietii private, a intereselor 

legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 

- responsabilitatile privind administrarea si exploatarea sistemului de supraveghere 
prin mijloace video, precum si cele privind intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor 
aferente acestor activitati. 

Motivele de drept care stau la baza proiectului de hotarare analizat sunt: 

- Art. 1 si art. 2 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Art. 129, alin. (2), lit. a si alin. (7), lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 



administrativ; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 26.02.2010, prin care Compartimentul Politie 

Locala Moldova Noua a fost desemnata in vederea monitorizarii,stocarii si gestionarii datelor 

obtinute prin sistemul de supraveghere video.  

      In contextul celor de mai sus, in scopul asigurarii securitatii persoanelor si 

bunurilor,     pazei si protectiei bunurilor si imobilelor si pentru o buna gestionare a 

sistemului de supraveghere video  amplasat pe raza UAT Moldova Noua, apreciem 

ca necesar si oportun aprobarea ,,Regulamentului privind functionarea si exploatarea 

sistemului de supraveghere video amplasat pe raza UAT Moldova Noua". 

Motivele care stau la baza proiectului de hotarare analizat sunt reglementarea dreptului 

de acces in incinta centrului de comanda (Dispecerat), reglementarea modului de 

implementare si utilizare a sistemului de supraveghere video, buna organizare privind 

functionarea si exploatarea sistemului de supraveghere video, responsabilitatile privind 

administrarea si exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum si cele 

privind intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor aferente acestor activitati in calitate de 

operator de date cu caracter personal. 

 

       In urma analizarii acestui proiect de hotarare Compartimentul  Dispecerat, Monitorizare si 

lnterventie din cadrul Compartimentului Politiei Locala, in calitate de compartiment de 

specialitate, a constatat faptul ca acesta este fundamentat din punct de vedere al 

reglementarilor specifice aplicabile, sens in care apreciem ca proiectul de hotarare pentru 

aprobarea ,,Regulamentului privind functionare si exploatarea sistemului de supraveghere 

video amplasat pe raza UAT Moldova Noua", Indeplineste conditiile pentru a fi supus 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local 

 

 

 

Coordonator  Compartiment Politia Locala  

     Insp. Enache Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 


