Politica Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
privind asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal
1. Operatorul de date cu caracter personal
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cu sediul în Strada Petricani, Nr. 9A, Sector 2, București, Cod
Poștal 023841, este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură și are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară, în conformitate cu
prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva și unitățile sale teritoriale prelucrează date și informații, inclusiv
date cu caracter personal, care se supun prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 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 - General
Data Protection Regulation - GDPR).
2. Noțiuni privind Regulamentul (UE) 679/2016
În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) 679/2016, avem următoarele definiții:
 "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 "restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora;
 "pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea
să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca
aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi
organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate
sau identificabile;
 "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur
sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când
scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia
sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea,
autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de
către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate
cu scopurile prelucrării;
 "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
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 "consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 "autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de stat (Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
3. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile art. 6, alin (1) din Regulamentul (UE) 679/2016,
„Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
(a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane
fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu
excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care
necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în
îndeplinirea atribuţiilor lor.”
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sunt incidente
următoarele acte normative (fără ca acestea să fie limitative):
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
 Legea nr. 407/2006 a protecţiei fondului cinegetic;
 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie;
 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local;
 Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura
de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor;
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 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice;
 O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
 O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare;
 H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 H.G. nr. 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de
către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în
fondul forestier proprietate publică a statului;
 H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică;
 H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn
şi produse din lemn;
 H.G. nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor
anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a
celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare
a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond
 H.G. nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice
pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice,
dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul
de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice
care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha;
 H.G. nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al
compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de
protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă;
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a
plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;
 Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 159/2011 privind aprobarea condiţiilor de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor
permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate;
 Ordinul Ministrului Mediului nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi
custodie a ariilor naturale protejate;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2264/2016 pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi
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pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
 Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Regia Naționale a Pădurilor – Romsilva și unitățile
din structura sa în următoarele scopuri (fără ca acestea să fie limitative):
 Încadrarea în muncă.
 Promovarea în grade profesionale a salariaților.
 Încetarea, suspendarea, modificarea funcției și a drepturilor salariale.
 Primirea, înregistrarea, repartizarea și soluționarea petițiilor.
 Promovarea de acțiuni în justiție, întâmpinări.
 Încheierea și derularea contractelor încheiate cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
 Derularea procedurilor de achiziții în condițiile Legii nr. 98/2016 și ale Legii nr. 184/2016.
 Întocmirea documentațiilor necesare promovării, de către autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură, a proiectelor de hotărâri de guvern de expropriere a terenurilor agricole pe care urmează să se
înființeze perdele forestiere de protecție.
 Întocmirea deconturilor pentru paza fondului forestier al altor proprietari decât statul pentru care a fost
suspendat serviciul public cu specific silvic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 374/2006.
 Întocmirea deconturilor pentru paza fondului forestier al altor proprietari decât statul, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 864/2016.
 Întocmirea de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor silvice, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 171/2010.
 Emiterea documentelor de însoţire a materialelor lemnoase (avize de însoțire).
 Emiterea de facturi fiscale conform prevederilor contractelor încheiate cu Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva.
4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
În funcție de scopul pentru care sunt prelucrate, categoriile de date cu caracter personal utilizate de către
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și unitățile din structura sa sunt următoarele (fără ca acestea să fie
limitative):
- Nume și prenume;
- Codul numeric personal;
- Numărul și seria documentului de identitate;
- Locul și data nașterii;
- Adresă domiciliu/reședință;
- Data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
- Naționalitatea/Cetățenia;
- Număr telefon;
- Adresă poștă electronică (e-mail);
- Studii efectuate/Experiență profesională;
- Semnătura.
5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod egal, echitabil și transparent în raport cu persoana
vizată. Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi întotdeauna în conformitate cu scopul prelucrării sau
conform obligaţiilor legale specifice în domeniu.
6. Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 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), persoanele vizate au următoarele drepturi
în ceea ce privește datele personale și prelucrarea acestora de către operator:
 Dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13 – 15);
 Dreptul la rectificare (art. 16);
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 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art. 17);
 Dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
 Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 Dreptul la opoziţie (art. 21);
 Dreptul de a adresa sesizări.
Referitor la dreptul de a adresa sesizări, ne puteți contacta prin e-mail la: dpo@rnp.rosilva.ro, prin telefon
la: 021/3171005 (int. 1147), fax: 021/3168428 (int. 1219), sau în scris la adresa: Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva, Strada Petricani, Nr. 9A, Sector 2, București, Cod Poștal 023841.
De asemenea, puteţi adresa sesizări Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP).
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