
Legislaţie - Documente de referinţă 

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

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

protectia datelor) 

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

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

DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 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 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; 

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

serviciilor publice de asistenţă social şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 43 din 17 decembrie 2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2; 

H.C.L. Sector 2 nr. 201 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

Decizie de Acreditare nr. 186 din 17 ianuarie 2019 pentru furnizorul de servicii sociale – Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

Certificat de Acreditare seria AF nr. 005712 din 17 ianuarie 2019 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale; 

Codul de Conduită Etică și Profesională al Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, anexă la Dispoziţia nr. 2868 din 22 septembrie 2016; 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, anexă nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 201 din 18 iulie 2019; 

Regulamentele Serviciilor Sociale, anexă nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 201 din 18 iulie 2019; 

Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 



Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date; 

Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP - privind incetarea aplicabilitatii unor acte normative 

cu caracter administrativ emise in aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

DECIZIE nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare 

a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

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

protectia datelor); 

DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a 

plangerilor; 

Orientari privind Consimtamantul in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259); 

Ghid privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit si adoptat 

in data de 5 aprilie 2017); 

Ghid privind Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (DPIA) si stabilirea daca o lucrarea 

este “susceptibila sa genereze un risc ridicat” in sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248 

rev.01) revizuit si adoptat in data de 4 octombrie 2017; 

Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de munca (Articolul 29 – Grupul de lucru 

pentru protectia datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


