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Târgu Mureș, 30/03/2021 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,  

Începând cu 25 mai 2018 se aplică Regulamentul UE nr. 679/2016, cunoscut 

drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), care 

spune, în principiu că datele personale pe care le dețineți despre clienți (nume, adresa, 

CNP, diagnostice, etc.) sunt informații CONFIDENȚIALE și trebuie protejate, dar și că 

acestea pot circula liber dacă se respectă condițiile de protecție și securitate a acestora, 

impuse de GDPR. Aceste date trebuie protejate, iar responsabilitatea protejării lor 

revine în întregime operatorilor. 

Regulamentul se aplică, practic, oricărei firme, indiferent de domeniul de 

activitate, conceptul de “date personale” fiind atât de larg, încât orice firmă care lucrează 

cu astfel de date – fie că e vorba despre datele angajaților sau ale clienților/pacienților – 

devine instantaneu operator, conform Regulamentului 679/2016. 

● SERVICII PERSONALIZATE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ 

○ IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM 

○ IMPLEMENTARE SISTEME DE SECURITATE A INFORMATIILOR  

(DIRECTIVA NIS / ISO 27001) 

○ IMPLEMENTARE PRINCIPII GDPR IN CADRUL ORGANIZATIEI 

Fiecare client are particularitățile sale astfel că adaptăm fiecare program de consultanță 
în funcție de rezultatele auditului preliminar. 

• ABORDARE SISTEMATICĂ 

Programul de consultanță este construit modular, într-un mod logic, și permite o abordare 
sistematică și eficientă. 

● TRANSFER DE CUNOȘTINȚE 

În cadrul programului de consultanță punem accent pe transferul de cunoștințe și 
instruirea personalului.  

● EVALUĂRI PERIODICE 

Din evaluările preliminare și cele de final analizăm împreună cu fiecare client evoluția, 
gradul de conformare și vulnerabilitățile existente. 

● ECHIPA CU EXPERTIZĂ PLURIDISCIPLINARĂ 

Echipa noastră este compusă din 6 CONSULTANȚI, specialiști în implementarea GDPR 
și securitatea informațiilor și care au competențe în diverse domenii de activitate, cum ar 
fi: drept / științe juridice, resurse umane, marketing, evaluare de riscuri, securitate 
cibernetică, iar dintre domeniile în care activează clienții noștri amintim: societăți 
comerciale (asigurări și brokeraj, producție, comerț direct și online, agricultură, servicii 
hoteliere, site-uri de prezentare, site-uri jurnalistice, organizatori de evenimente cu 
prezența fizică a organizatorilor / participanților și / sau online / exclusiv online), instituții 
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publice (primării mici, medii și mari), instituții sanitare/medicale (spitale, policlinici, 
cabinete medicale individuale), instituții de învățământ de stat sau private, de orice nivel 
sau ONG-uri. 

Echipa noastră a acumulat o vastă experiență în protecția și securitatea datelor cu 
caracter personal, inclusiv anterior punerii în aplicare a Regulamentului 679/2016, 
experiență pe care acum o folosește în toate serviciile pe care le oferă clienților pentru 
implementarea corectă a prevederilor GDPR. 

GARANȚII DE COMPETENȚĂ ALE ECHIPEI NOASTRE 

● Toți membrii echipei noastre sunt absolvenți de studii superioare / masterat / studii 
postuniversitare în specialitatea studiilor de bază (studii juridice, marketing, IT, 
resurse umane, management, științe economice, științe politice etc.). 

● Toți membrii echipei noastre au absolvit cursuri acreditate de protecția datelor cu 
caracter personal. 

● Toți membrii echipei noastre au absolvit cursuri autorizate / acreditate privind 
formarea profesională continuă a adulților. 

● Compania NeoPrivacy pune accent pe calitate serviciilor și pe siguranța datelor 
prelucrate, obținând certificare ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013 

GARANȚII DE CONFIDENȚIALITATE ALE ECHIPEI NOASTRE 

● Toți membrii echipei noastre semnează și respectă întocmai acorduri de 
confidențialitate pentru fiecare client în parte. 

● Toți membrii echipei noastre păstrează confidențialitatea listei noastre de clienți. 
● Toți membrii echipei noastre păstrează confidențialitatea listei de activități 

personalizate pentru fiecare client în ce privește implementarea GDPR. 
 
GAMĂ COMPLETĂ DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ 

● Implementare principii GDPR  
● Consultanță implementare și certificare ISO  / Directiva NIS 
● GDPR mystery shopping 
● Servicii externalizare DPO 
● DPO coaching 
● Monitorizare riscuri de securitate informatică 
● Cursuri de specializare și instruire GDPR și securitatea informațiilor 
● Audit GDPR și măsuri tehnice și organizatorice 
● Managementul incidentelor de securitate 
● Consultanță dezvoltare software  
● Audit tehnic si de conformitate pentru website-uri 
● Audit de securitate fizică 
● Audit de securitate informatică (ISO  / Directiva NIS) 
● Analiza de impact (DPIA) 
● Cursuri PECB cu certificare internațională  
● Produse și servicii digitalizare  



 
 
 
 
 

 

NeoPrivacy Romania – NEOPRIVACY SRL  -  www.neoprivacy.ro 

RO36828633  J26/1562/2016  IBAN(RON): RO44INGB0000999906421422  ING BANK Târgu Mureș 
 

 

MENȚIUNI 

Fiecare operator, indiferent de domeniul de activitate sau de numărul angajaților, trebuie 
să respecte obligațiile operatorilor de date și trebuie să vă asigurați că toate procedurile 
de lucru și formularele pe care le întocmiți respectă principiile GDPR și drepturilor 
persoanelor vizate: 

Obligațiile operatorilor (indiferent de domeniul de activitate sau numărul angajaților):  
1. Prelucrează datele cu caracter personal respectând întocmai principiile GDPR; 
2. Notifică încălcarea securității DCP în termenul prevăzut de GDPR; 
3. Numește un Responsabil cu protecția DCP - DPO (intern sau prin serviciu 

externalizat către o firmă de specialitate) - dacă este cazul; 
4. Efectuează evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal și 

consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare, atunci când evaluarea 
impactului asupra protecției datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc 
ridicat în absența unor măsuri luate pentru atenuarea riscului;  

5. Implementează de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția 
datelor cu caracter personal; 

6. Verifică împuterniciții săi - firma de contabilitate, RU, IT, medicina muncii, PSI etc. 
cu privire la garanțiile pe care le oferă privind prelucrarea datelor personale care 
le sunt încredințate în condiții de siguranță; 

7. Întocmește și păstrează corespunzător evidențele care sunt puse în sarcina sa de 
către GDPR (mai multe registre cu date relevante); 

8. Implementează proceduri clare privind respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Încheierea contractului de consultanță pe baza prezentei oferte nu reprezintă transferul 
de responsabilitate de la Beneficiar către Consultant în ceea ce privește respectarea 
principiilor GDPR, răspunderea căzând, în totalitate, în sarcina conducerii Organizației 
Dumneavoastră. 

Pentru buna desfășurare a obiectului contractului încheiat cu dvs. este nevoie să 
desemnați o persoană de contact din organizația Dumneavoastră care să aibă acces 
rapid și facil la conducerea organizației și cu care Consultantul să țină legătura și să 
asigure monitorizarea măsurilor propuse de Consultant. 

AVANTAJE 

• Consultantul POATE PRELUA pozițiile de “Responsabil cu Protecția Datelor 
cu Caracter Personal” sau “Responsabil NIS”, având în vedere OBLIGAȚIA 
ca organizația Dumneavoastră SĂ ÎȘI DESEMNEZE o persoana în această 
funcție.  

• Echipă de 6 consultanti cu experienta practica. Toti cei 6 consultanti sunt 
membri ASCPD - Asociatia Specialistilor in Confidentialitate si Protectia Datelor  
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ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PACHETUL STANDARD DE CONSULTANȚĂ 

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA 
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM 

 

Conform Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice, art. 2 „Conducătorul fiecărei entități publice dispune, 
ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de 
standardele de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea și 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial”. 

Echipa Neoprivacy este compusă din specialiști în diverse domenii de activitate care au 
dobândit și competențele necesare acordării de consultanță și de asistență conducătorilor 
instituțiilor publice, Membrilor Comisiei de Monitorizare, precum și angajaților din sistemul 
public, pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligației legale a acestora privind 
dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCIM la nivelul 
instituțiilor în care își desfășoară activitatea. 

Scopul standardelor controlului intern managerial este de a crea un model de control 
intern/managerial uniform şi coerent care să permită comparații între entități de același 
fel sau în cadrul aceleiași entităși, la momente diferite; de a face posibilă evidențierea 
rezultatelor entității şi a evoluției sale; de a constitui un sistem de referință în raport cu 
care se evaluează sistemele de control intern/managerial și se identifică zonele și 
direcțiile de schimbare. 

Mai jos regăsiți cele 16 standarde de control intern managerial. 

1. Etică și integritatea 
2. Atribuţii, Funcţii, Sarcini 
3. Competență, performanță 
4. Structură organizatorică 
5. Obiective 
6. Planificarea 
7. Monitorizarea performanțelor 
8. Managementul riscurilor 
9. Proceduri 
10. Supravegherea 
11. Continuitatea activității 
12. Informarea și comunicarea 
13. Gestionarea documentelor 
14. Raportarea contabilă și financiară 
15. Evaluarea sistemului de control intern managerial 
16. Auditul intern 
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Standardele de  control  intern/managerial reprezintă,  pe  de  o  parte,  un  ansamblu  de 
reguli minimale de management, pe care entităţile publice trebuie să le urmeze, iar pe de  
altă parte,  criterii  în  raport  cu  care  se  evaluează calitatea  sistemelor  de  control  
intern ale entităţilor publice. Controlul intern în entităţile publice trebuie înţeles prin prisma 
caracteristicilor specifice a acestora, respectiv: 

• îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

• modul în care se utilizează fondurile publice; 

• importanța procesului bugetar; 

• răspunderea conducerii entiăţii cu privire la implementarea sistemului de control 
intern. 

Pachetul de servicii SCIM oferite de Neoprivacy cuprinde: 

1) Analiza stadiului implementării SCIM și formularea de recomandări pentru 
remedierea deficiențelor constatate; 

2) Asistență oferită conducătorilor instituțiilor publice, Membrilor Comisiei de 
Monitorizare, precum și angajaților din sistemul public pentru remedierea 
deficiențelor constatate; 

3) Consultanță și asistență privind actualizarea / întocmirea dovezilor privind 
îndeplinirea cerințelor celor 16 standarde SCIM; 

4) Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind atribuirea 
responsabilităților de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor 
compartimentelor; 

5) Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind elaborarea 
de politici, planuri și programe pentru atribuirea corespunzătoare a 
responsabilităților de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor 
compartimentelor; 

6) Consultanță și asistență pentru întocmirea / actualizarea Registrului de riscuri; 
7) Consultanță și asistență privind întocmirea Situației centralizatoare privind stadiul 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 
decembrie; 

8)  Consultanță și asistență privind completarea Chestionarului de autoevaluare a 
stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial; 

9) Consultanță și asistență privind întocmirea Situației sintetice a rezultatelor 
autoevaluării; 

10)  Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind elaborarea 
Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie; 

11)  Consultanță și asistență privind armonizarea SCIM cu prevederile GDPR privind 
protecția datelor cu caracter personal; 

12)  Sesiuni de instruire a personalului privind îndeplinirea atribuțiilor care le revin în 
implementarea SCIM. 
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ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PACHETUL STANDARD DE CONSULTANȚĂ 

IMPLEMENTAREA SISTEM SECURITATEA INFORMAȚIILOR  
(DIRECTIVA NIS) 

 
Informația este sângele fiecărei organizații și poate exista sub mai multe forme. 
Aceasta poate fi printată sau scrisă pe hartie, stocata electronic, transmisa prin e-mail, 
arătată în filme sau spusă în conversații. În mediul de afaceri competitiv prezent, 
informația este “amenințată” constant de diferite surse. Acestea pot fi interne, externe, 
accidentale sau răuvoitoare. Cu tendințele crescânde ale noilor tehnologii de stocare a 
informației și de găsire a acesteia, cresc și riscurile care afectează siguranța informației. 

 
De aceeea, exista o nevoie generala a unei Politici de Securitate a Informației pentru 
toate organizațiile. Exista nevoia de confidentialitate, integritate și disponibilitate atat 
pentru organizații cat și pentru informarea clienților. Standardul pentru Securitatea 
Informației (ISMS) BS 7799 (predecesorul ISO/IEC 27001:2013) a devenit rapid unul 
dintre cele mai cerute și vandute standarde. 
 
Ce este un Sistem de Management pentru Securitatea Informației? 
Un Sistem de Management al Securitatii Informatie (ISMS),reprezinta o abordare 
sistematica a managementului informației astfel incat aceasta sa fie în siguranță. Acest 
lucru implica angajatii, procesele și sistemele IT. BSI a publicat un cod de practica pentru 
aceste sisteme, acum adoptat internațional sub forma ISO/IEC 27001:2013. 
 

Ce este Directiva NIS? 

Adoptarea, în iulie 2016, a Directivei UE 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun 

ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniunea Europeană 

(Directiva NIS), confirmă preocupările constante din ultimii ani ale forurilor comunitare pe 

linia creșterii rezilienței infrastructurilor IT&C aparținând operatorilor de servicii esențiale 

și furnizorilor de servicii digitale din statele membre. Această Directivă prevede măsuri 

unitare pentru atingerea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune și noi mecanisme de cooperare la nivel european. 

Transpunerea în legislația națională a Directivei NIS s-a realizat prin Legea nr. 362/2018 

privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor 

informatice. 

Noile reglementări legislative vizează asigurarea securității rețelelor și sistemelor 

informatice ce deservesc activități vitale pentru economie și societate, în tot ansamblul 

ei, precum infrastructură digitală, energie, transport, sănătate etc. Mai exact, este stabilit 

mecanismul de prevenție, detecție și reacție în cazul unor incidente de securitate 

cibernetică, astfel încât impactul asupra economiei și populației să fie minim - toate 

acestea în contextul creșterii continue a riscurilor la care suntem expuși în era digitală, 

nu doar la nivel individual. 

Lista sectoarelor și subsectoarelor care intră sub incidența Legii NIS 
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Pentru a putea răspunde la aceasta întrebare, operatorii vor consulta, mai întâi, Lista 

sectoarelor și subsectoarelor care intră sub incidența legii NIS: 

1. Energie: electricitate; petrol; gaze naturale. 

2. Transport:  transport aerian; transport feroviar; transport pe apă; transport rutier 

3. Sectorul bancar 

4. Infrastructuri ale pieței financiare 

5. Sectorul sănătății: instituții de asistență medicală (inclusiv spitale și clinici private) 

6. Furnizarea și distribuirea de apă potabilă 

7. Infrastructură digitală 

Propunerea de Directivă NIS 2.0 și implicațiile ei majore 

Comisia Europeană a demarat procesul de revizuire a Directivei (UE) 2016/1148 privind 

securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) începând cu iunie 2020. 

Pe 16 decembrie 2020, Comisia a lansat propunerea de Directivă NIS 2.0 care va fi 

supusă spre dezbatere și aprobare în Parlamentul European. 

Una dintre schimbările majore pe care le aduce noua Directivă este aceea că 

Administrația Publică devine un sector care intră sub incidența noii Directive. 

În condițiile noilor reglementări din propunerea de Directivă NIS 2.0, sfera de activități 

acoperite de autoritatea competentă națională în domeniul securității cibernetice (CERT-

RO cf. Legii 362/2018) se extinde și asupra acestui nou sector, care va include explicit 

ministere și agenții ale statului, extensiile în teritoriu ale administrației centrale, precum și 

structurile administrației publice locale. 

Modificările aduse de Directiva NIS 2.0 

Directiva NIS 2.0 aduce o serie de modificări majore, între care menționăm: 

● Creșterea de la șapte la zece a sectoarelor reglementate pentru entitățile esențiale: 

energia, transporturile, domeniul financiar-bancar, infrastructurile pieței financiare, 

sănătatea, apa potabilă, apa reziduală, infrastructura digitală, administrația publică și 

spațiul. 

● Introducerea unei serii de sectoare pentru entitățile importante: servicii poștale și de 

curierat, managementul deșeurilor, substanțe chimice, manufactură, furnizori de 

servicii digitale. 

● Consolidarea cerințelor de securitate impuse întreprinderilor și abordarea securității 

lanțurilor de aprovizionare și relațiilor cu furnizorii. 

● Simplificarea obligațiilor de raportare și introducerea unor măsuri de supraveghere 

mai stricte pentru autoritățile naționale; cerințe mai stricte de asigurare a respectării 

legii, urmărind totodată armonizarea regimurilor de sancțiuni în toate statele membre 

ale UE. 
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Noua Directivă se va adresa tuturor organizațiilor mijlocii și mari dintr-o serie de sectoare 

definite în anexele propunerii. În plus, vor fi incluse și entități mici, în funcție de nivelul 

critic pentru economie sau societate. 

 

Pachetul de servicii NIS oferite de NeoPrivacy cuprinde: 

1) Consultanță și asistență privind evaluarea operatorului economic / instituției 

publice pentru identificarea acestora ca operatori de servicii esențiale - OSE 

și/sau furnizori de servicii digitale - FSD; 

2) Consultanță și asistență privind întocmirea DAICMS - Documentația de 

autoevaluare a îndeplinirii cerințelor minime de securitate; 

3) Consultanță și asistență privind notificarea operatorului economic / 

instituției publice către CERT-RO pentru înscrierea acestora în Registrul 

operatorilor de servicii esențiale – ROSE și/sau în CRONOS, după caz; 

4) Consultanță și asistență privind identificarea Responsabilului NIS la nivelul 

entității; 

5) Asumarea rolului de Responsabil NIS (prevedere specială în contractul de 

consultanță NIS); 

6) Consultanță și asistență privind întocmirea de către operator a formularelor 

/ comunicărilor cu CERT-RO, după caz; 

7) Consultanță și asistență privind identificarea, tratarea și notificarea 

incidentelor de securitate; 

8) Integrarea serviciilor NIS pentru respectarea prevederilor GDPR – protecția 

datelor cu caracter personal și SCIM, după caz; 

9) Furnizarea de livrabile: rapoarte, politici, proceduri integrate NIS / ISO27001 

GDPR; 

10)  Sesiuni de instruire a personalului privind îndeplinirea atribuțiilor care le 

revin pentru respectarea prevederilor Legii NIS. 
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Care sunt etapele programului de consultanță? 

1. Realizam un audit după modelul DAICMS - Documentația de autoevaluare a 

îndeplinirii cerințelor minime de securitate 

2. Identificarea Responsabilului NIS la nivelul entității; 

3. Întocmirea și transmiterea formularelor / comunicărilor către CERT-RO 
a. FORMULAR DE ASISTENȚĂ pentru identificarea operatorilor de servicii esențiale.  
b. NOTIFICARE privind înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.  
c. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind îndeplinirea cerințelor minime de 

securitate pentru înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.  
d. COMUNICARE privind datele furnizorului de servicii digitale și listă responsabili NIS.  
e. DAICMS (Documentația de autoevaluare a îndeplinirii cerințelor minime de securitate)  

4. Notificarea operatorului economic / instituției publice către CERT-RO pentru 

înscrierea acestora în Registrul operatorilor de servicii esențiale – ROSE și/sau în 

CRONOS, după caz; 

5. Identificarea și implementarea procedurilor lipsa pentru Sistemul de Management 

al Securității Informației (ISMS)  

6. Instruim personalul cheie pentru a ajuta implementarea cu succes.  

 

Odată ce sistemul de management este implementat în totalitate, puteți sa cereți 

auditarea unui organism de certificare ISO 27001, pentru ca apoi sa primiți 

acreditarea (opțional). 

 

Avantajele implementării unui standard pentru securitatea informației 

Sistemul de Management pentru Securitatea Informației ajuta mediul de afaceri sa 

implementeze și sa gestioneze sistemele de management al securității informaționale. 

Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a dezvoltat mai mult de 18000 de 

standarde industriale în vederea promovarii controlului calității și îmbunătățirii continue. 

Mediul de afaceri cauta in mod activ certificarea ISO în vederea îmbunătățirii operaționale 

și procesuale interne, în concordanță cu politicile și strategiile fiecărei companii în parte. 

Sistemul de Management pentru Securitatea Informației are ca obiectiv îmbunătățirea 

operațiunilor specifice tehnologiei informației cat și ridicarea nivelului de securitate a 

datelor, prin intermediul unor activități de management proactive specifice. 

 

 

 

Armonizarea obiectivelor mediului de afaceri cu inovația tehnologică continua 
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Sistemul de Management pentru Securitatea Informației are ca domeniu de aplicare, 

în special, managementul tehnologiei informației, iar în mod particular gestionarea 

securității datelor. 

Datorită faptului ca standardul impune cooperarea dintre structura de management al 

companiei cu personalul tehnic, în vederea îndeplinirii unor obiective legate de 

securitatea informațională, exista posibilitatea unei creșteri dramatice a armonizării 

activităților acestor grupuri, care în mod normal ar fi disjuncte. 

ISO recomanda aceasta imbinare operațională sa devina permanentă ducand la o 

îmbunătățire continuă a activității companiei. Standardul este aplicabil afacerilor de orice 

dimensiune și tipologie. 

 

Sistemul de Management pentru Securitatea Informației ajuta la protectia datelor 

ISO recunoaște faptul ca orice avans tehnologic aduce cu sine noi provocări legate de 

securitatea informațională. Sistemul de Management pentru Securitatea Informației 

ajuta organizațiile sa fie la curent cu cele mai noi proceduri în acest domeniu prin 

implementarea unor evaluări stricte ale securității produselor și proceselor, alături de alte 

proceduri de monitorizare, revizuire și mentenanta. 

Aplicarea unui proces standardizat presupune o activitate de selecție și revizuire a 

procedurilor de securitate, în cadrul careia sunt implicate atât cadrele de management 

cat si personalul IT, ajutand astfel la prevenirea apariției unor probleme potențiale. 

Implementarea Sistemul de Management pentru Securitatea Informației presupune 

și respectarea unor cerințe legale suplimentare, ce implica o serie de activități de 

auditare, interne și externe. Măsurile tehnice și organizatorice selectate și adoptate 

pentru a implementa acest standard, răspund totodată și cerințelor GDPR, acest 

standard ISO 27001:2013 fiind deseori considerat un element de referință în 

anchetele realizate de ANSPDCP.  

 

Evaluări îmbunătățite 

Sistemul de Management pentru Securitatea Informației oferă o serie de elemente 

ajutătoare activității de evaluare, ajutand companiile sa fie mai dispuse în a implementa 

cele mai bune practici și sa atingă obiective strânse. 

Diversele comparatii si evaluări detaliate, complexe, făcute cu organizații aparținând 

aceleiași ramuri industriale conduc la o serie de îmbunătățiri care pot fi spectaculoase. 

Standardul ISO 27001 încurajează toți membrii organizației, de la cadrele de 

management la personalul tehnic, sa constientizeze si să-și conjuge eforturile legate de 

atingerea țintelor și obiectivelor comune, îmbunătățind astfel gradul de comunicare 

internă și, în final, rezultatele companiei. 
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DOCUMENTE LIVRATE 

1. MANUALUL  SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII INFORMAȚIEI 

2. PROCEDURI OPERAȚIONALE ȘI DE SISTEM 

3. FORMULARE ( FISE, FORMULARE, POLITICI, LISTE, PLANURI, RAPOARTE) 

4. EVALUARE RISC INFORMATIC  

5. MANUALUL SISTEMULUI RESURSELOR INFORMATICE ȘI DE COMUNICATII 

 

 

1.MANUALUL  SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII INFORMAȚIEI 

 

Cu ajutorul Manualului de Securitate acoperiți toate secțiunile și subsecțiunile 

cerințelor sistemului de management al securității informațiilor. 

Acest lucru vă va ajut în stabilirea unui sistem de securitate informatică eficient. 

Manualul de Securitate vă poate ajuta atat în implementarea pentru prima dată a 

unui sistem de management al securității informațiilor cat și pentru a face tranziția 

sistemul Dumneavoastra actual mai vechi la Sistemul de Management pentru 

Securitatea Informației.  

Acest model de Manual de Securitate este user-friendly, ușor de învățat și ușor 

personalizabil pentru a se potrivi cu propriul dvs. sistem de management al securității 

informației. 

Un sistem de management certificat ISO / IEC 27001 pentru securitatea 

informațiilor a devenit foarte important în mediul de afaceri de astăzi. Atât clienții cât și 

furnizorii devin din ce în ce mai preocupați de garanțiile pe care le oferiți pentru a proteja 

datele clienților, know-how-ul tehnic, tranzacțiile online etc. 

Nu numai companiile IT dar practic orice organizație de servicii și de producție are 

nevoie de un anumit nivel de securitate a informațiilor iar Manualul de Securitate poate fi 

de un real ajutor în acest sens. 

Orice organizație poate implementa un sistem de management al securității 

informațiilor (SMSI) conform standardului ISO 27001: 2013 (ultima ediție) și poate fi 

certificat. 

Manualul de Securitate prezentat în aceasta secțiune are următoarea structura 

(capitole și subcapitole): 

 
I Despre Manualul Sistemului de Management  

II Aprobări 

III Întroducere 

 

1. DOMENIUL DE APLICARE 

2. REFERINŢE NORMATIVE 

3. TERMENE ŞI DEFINIŢII 

4. CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI 

4.1 Înțelegerea organizației și a contextului în care activează 
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4.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate 

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management 

4.4 Sistemul de management al calității și procesele sale 

5. LEADERSHIP 

5.1 Leadership și angajament 

5.2 Politică 

5.3 Roluri organizationale, responsabilități și autorități 

6. PLANIFICARE 

6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților 

6.2 Obiectivele referitoare la SMSI 

7. SUPORT 

7.1 Resurse 

7.2 Competenţă 

7.3 Conştientizare 

7.4 Comunicare 

7.5 Informaţii documentate 

8. OPERARE 

8.1 Planificare şi control operaţional 

8.2 Evaluarea riscurilor 

8.3 Tratarea riscurilor 

9. EVALUAREA PERFORMANȚEI 

9.1 Monitorizare, măsurare, analizare şi evaluare 

9.2 Audit intern 

9.3 Analiza efectuată de management 

10. ÎMBUNĂTĂȚIRE 

10.1 Neconformitate şi acţiune corectivă  

10.2 îmbunătăţire continuă 

 

2. PROCEDURI OPERAȚIONALE ȘI DE SISTEM  

Acest set de documente SMSI conține un set complex de proceduri pentru 

securitatea informației, necesare în implementarea standardului. 

 

Pachetul contine 22 de modele de proceduri operaționale și 6 modele de proceduri 

de sistem  

Folosind aceste modele de proceduri, puteți economisi timp prețios în pregătirea 

documentelor SMSI în conformitate cu standardul pentru securitatea informației. Astfel 

veți obține un control mai bun în sistemul dvs. de securitate informatică datorită 

documentației noastre dezvoltate sub îndrumarea experților și a consultanților cu 

experiență în implementarea și certificarea sistemelor ISO 27001. 

Procedurile SMSI au fost folosite în implementarea a zeci de sisteme de securitate 

a informației certificate cu succes de către organisme de top din România. 

Documentația cuprinde următoarele 28 de modele (numai procedurile, nu și eventualele 

formulare specificate de acestea): 

 

Proceduri de sistem pentru Sistemul de Management pentru Securitatea 

Informației: 
PS-SMSI – 10.1 Acțiuni corective 

PS-SMSI- 6 Identificarea, evaluarea și tratarea riscului informatic 

PS-SMSI- 7.5 Control informații documentate 
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PS-SMSI-7.5 IL1 – IL Elaborare documente 

PS-SMSI-9.2 Audit intern SMSI 

PS-SMSI-9.3 Analiza efect de management 

 

Proceduri operaționale pentru Sistemul de Management pentru Securitatea 

Informației: 
PO-SMSI-7.2.2 Constientizare, Instruire 

PO-SMSI-A11.1 Securitatea fizica 

PO-SMSI-A11.2 Securitatea echipamentelor 

PO-SMSI-A12.1 Proceduri operationale si responsabilitati 

PO-SMSI-A12.1.1 Procesarea corecta a datelor în cadrul aplicațiilor 

PO-SMSI-A12.2 Protectia impotriva codurilor mobile si daunatoare 

PO-SMSI-A12.3 Copie de siguranta Back-up 

PO-SMSI-A12.4 Securitatea fisierelor de sistem 

PO-SMSI-A12.4.4 Monitorizare 

PO-SMSI-A13 Managementul securitatii retelei 

PO-SMSI-A14.1 Planificarea si acceptanta sistemului 

PO-SMSI-A15.1 Managementul serviciilor furnizate de terti 

PO-SMSI-A16 Managementul incidentelor SMSI 

PO-SMSI-A17 Managementul continuitatii afacerii 

PO-SMSI-A18 Conformitatea cu cerintele legale 

PO-SMSI-A6 Organizarea securitatii informatiei 

PO-SMSI-A6.1.5 Informatie disponibila in mod public 

PO-SMSI-A8.1 Managementul resurselor informationale 

PO-SMSI-A8.2 Clasificarea si etichetarea informatiei SMSI 

PO-SMSI-A8.3 Manipularea mediilor de stocare 

PO-SMSI-A9 Controlul accesului 

RUTCS – Reguli de utilizare tehnica de calcul 

 

3. FORMULARE ( FISE, FORMULARE, POLITICI, LISTE, PLANURI, RAPOARTE) 

 

Puteți economisi timp în realizarea procedurilor și formularelor folosind acest set 

de documente ce conține declarații, formulare, liste, planuri, procese verbale, rapoarte și 

registre. 

Înainte de a invita un organism de certificare pentru auditul de certificare, 

societatea Dumneavoastra trebuie să pregătească documentele SMSI (manual, politici, 

proceduri, formulare), să efectueze instruirea angajaților, să implementeze Sistemul de 

Management pentru Securitatea Informației pentru o perioadă suficientă de timp și să 

efectueze audituri interne și revizuiri ale conducerii. Aceste formulare realizate și 

completate corespunzător reprezintă o parte importantă a acestui proces. 

Planificarea necorespunzătoare sau nefinalizarea documentației Sistemului de 

Management pentru Securitatea Informației sunt motivele principale pentru întârzierile 

înregistrate în proiectele de certificare.   

 

Pachetul nostru de formulare privind Sistemul de Management pentru Securitatea 

Informației contine urmatoarele 21 de modele de documente: 
A.5. Declarația de politica 

Declarația de Aplicabilitate 

F1- SMSI-7.2.2 – Program anual de instruire SMSI 
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F1-SMSI- 10.1 Raport de neconformitate și actiune corectiva 

F1-SMSI- 9.2 Program de audit 

F1-SMSI- 9.3 PV Ședința de analiza 

F1-SMSI-A11 Registru conturi utilizatori 

F1-SMSI-A16-Managementul incidentelor SMSI 

F1-SMSI-A8.1 Registru resurse informationale 

F1-SMSI-A9.1 Registru acces vizitatori 

F2-SMSI-7.2.2 – Proces verbal de instruire 

F2-SMSI-9.2 Plan de audit 

F3-SMSI- 9.2 Raport de Audit 

F3-SMSI-7.2.2 – Fisa de apreciere 

Plan de obiective 

PS-SMSI- 7.5-A1 – Responsabilități E,V,Ap 

PS-SMSI- 7.5-F1 – Lista de difuzare documente 

PS-SMSI- 7.5-F2 – Lista de evidenta a documentelor în vigoare 

PS-SMSI- 7.5-F3 – Lista formularelor în vigoare 

PS-SMSI-7.5 IL 01-A1 – Pagina garda procedura  

PS-SMSI-7.5 IL 01-A2 – Continut Procedura 

 

4. EVALUARE RISC INFORMATIC  

Raportul privind Identificarea și Evaluarea Riscurilor Sistemului Informațional 

documenteaza vulnerabilitatile IT descoperite pe parcursul auditării entității.  

Evaluarea riscurilor SMSI furnizează recomandări pentru soluții eficiente din punct de 

vedere al costului care ar elimina sau minimiza efectele riscurilor identificate pentru 

sistemul informatic.  

 

Evaluarea riscului se referă la un proces bazat pe stiinta si tehnologie, constand in patru 

etape și anume: 

1. identificarea amenințărilor 

2. caracterizarea amenințărilor 

3. expunerea evaluărilor 

4. analizelor și caracterizarea riscurilor. 

 

Managementul riscului reprezinta procesul, distinct de cel anterior, de evaluarea 

riscului IT, de stabilire și analiza a tacticilor și politicilor alternative în etapa consultărilor 

cu părțile interesate, în considerarea riscurilor evaluate și a altor factori legitimi, cât și, 

dacă este necesar, selectarea opțiunilor de prevenire și control. 

Modelul de raport pentru Evaluarea Riscului Informatic reprezinta o radiografie a 

sistemului informational si rețelei de calculatoare, ca o concluzie a datelor colectate din 

procesul de evaluare al activității in domeniul IT. 

Metodologia de evaluarea a riscului informatic este un document care are 41 de 

pagini si cuprinde urmatoarele sectiuni: 

– Controlul documentului 

– Domeniul de aplicare a evaluării de risc IT 

– Prezentarea metodei de evaluare a riscului 

– Descrierea sistemului IT 

– Identificarea amenințărilor (pericolelor) 
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– Identificarea vulnerabilitatilor 

– Identificarea riscurilor IT 

– Clasificarea riscurilor IT 

– Determinarea probabilitatii de aparitie a riscului 

– Analiza riscului de impact 

– Evaluarea riscului general 

– Recomandări si mijloace de protecție 

– Matricea evaluării riscurilor 

 

 

5. MANUALUL SISTEMULUI RESURSELOR INFORMATICE ȘI DE COMUNICATII 

 

Spre deosebire de Manualul SMSI (care pune accent pe sistemul de management, 

proceduri de sistem şi proceduri tehnice), Manualul Sistemului Resurselor Informatice şi 

de Comunicaţii (Manualul Sistemului RIC) se referă mai mult la partea tehnica pe 

echipamente şi soluții IT fără a intra “adânc” în procese de management şi suport precum 

Resurse Umane şi altele. 

Acest model de Manual al Sistemului Resurselor Informatice şi de Comunicatii RIC 

este un document ce conţine 65 de pagini şi are următoarea structură: 

 
Sistem de management al securităţii informaţiei 

– Cerinţe generale 

– Stabilirea şi administrarea SMSI 

– Stabilirea SMSI 

 

Politica de Securitate privind Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii 

– Introducere 

– Scopul politicii de securitate 

– Definiţii folosite în politica de securitate şi regulamentul de utilizare 

– Clasificarea informației 

 

Obligaţii, răspunderi si sancţiuni aferente clasificării informaţiilor 

Confidenţialitate 

Declaraţia de aplicabilitate a Sistemului de Management al Securității Informaţiei 

Procedura de identificare, evaluare a riscurilor de securitate 

– Implementarea şi funcţionarea SMSI 

– Monitorizarea, revizuirea şi îmbunătăţirea SMSI 

– Cerinţe referitoare la documentaţie 

– Generalităţi 

– Controlul documentelor 

– Controlul înregistrărilor 

Responsabilitatea managementului 

– Angajamentul managementului 

– Managementul resurselor 

– Analizele de management pentru SMSI 

Elemente de intrare ale analizei 

Elemente de ieşire ale analizei 

Regulamentele de Utilizare a Resurselor Informatice şi de Comunicaţii (RIC) : 

1. Regulament de utilizare a RIC 
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2. Utilizarea ocazională a RIC în scopuri personale 

3. Accesul Administrativ 

4. Accesul Fizic 

5. Conectarea la Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii 

6. Configurarea Parametrilor de Acces la Reţea 

7. Tratarea Incidentelor de Securitate şi de nerespectare a Politicii şi Regulamentului de Securitate 

8. Monitorizarea Resurselor Informatice şi de Comunicaţii 

9. Securitatea Serverelor 

10. Crearea şi Utilizarea Copiilor de Siguranţă (Backup) 

11. Detectarea Tentativelor de Acces Neautorizat 

12. Utilizarea Calculatoarelor Portabile 

13. Modificări şi Modernizări ale Sistemului Resurselor Informatice şi de Comunicaţii 

14. Utilizare Internet şi Intranet 

15. Administrarea Conturilor 

16. Parole de Acces 

17. Sistemul de Mesagerie Electronică 

18. Detectarea viruşilor 

19. Licenţe de utilizare 

20. Relaţii cu terţi 

 

Planul de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă şi Capacitatea de Răspuns 

Măsuri Disciplinare 

 
Proceduri generale de lucru privind exploatarea sistemului Resurselor Informatice şi de Comunicaţii 

Procedura P.01 – Intervenţii în cazul defecţiunilor hardware 

Procedura P.02 – Salvările de date, stocarea şi păstrarea acestora 

Procedura P.03 – Achiziţii echipamente hardware şi/sau software pe bază de referat de necesitate, altele 

decât prin licitaţii 

Procedura P.04 – Modificări sau defecţiuni ale aplicaţiilor software 

Procedura P.05 – Exploatarea programelor informatice 

Procedura P.06 – Activităţi de mentenanţă privind componentele hardware 

Procedura P.07 – Poşta electronică, sesizări pe site-ul firmei, sesizări pe alte site-uri de specialitate 

Procedura P.08 – Rezolvarea documentelor/problemelor repartizate spre rezolvare 

Procedura P.09 – Anunţarea defecţiunilor hardware firmei de service 

Procedura P.10 – Părăsirea temporara a calculatorului 

Procedura P.11 – Atribuirea/schimbarea/anularea utilizatorilor şi a parolelor de acces 

 

Codul de Bună Practică pentru Managementul Securităţii Informaţiei  

A.5 Politica de securitate 

A.5.1 Politica de securitate a informaţiei 

A.6 Organizarea securităţii informaţiei 

A.6.1 Organizarea internă 

A.6.2 Părţi externe 

A.7 Managementul resurselor 

A.7.1 Responsabilitatea pentru resurse 

A.7.2 Clasificarea informaţiei 

A.8 Securitatea resurselor umane 

A.B.1 Înaintea angajării 

A.8.2 În timpul perioadei de angajare 

A.8.3 Încetarea contractului sau schimbarea locului de munca 

A.9 Securitatea fizica şi a mediului de lucru 

A.9.1 Zone de securitate 
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A.9.2 Securitatea echipamentelor 

A.10 Managementul comunicaţiilor şi operaţiunilor 

A.10.1 Proceduri operaţionale şi responsabilităţi 

A.10.2 Managementul serviciilor furnizate de terţi 

A.10.3 Planificarea şi acceptanţa sistemelor 

A.10.4 Protecţia împotriva codurilor mobile şi dăunătoare 

A.10.5 Copie de siguranţă 

A.10.6 Managementul securităţii reţelei 

A.10.7 Manipularea mediilor de stocare 

A.10.8 Schimbul de informaţii 

A.10.9 Serviciile de comerţ electronic – nu se aplica în cadrul societății 

A.10.10 Monitorizarea 

A.11 Controlul accesului 

A.11.1 Cerinţele afacerii pentru controlul accesului 

A.11.2 Managementul accesului utilizatorului 

A.11.3 Responsabilităţile utilizatorului 

A.11.4 Controlul de acces la reţea 

A.11.5 Controlul accesului la sistemul de operare 

A.11.6 Controlul accesului la aplicaţii şi informaţii 

A.11.7 Prelucrarea datelor folosind echipamente mobile şi lucrul la distanţă 

A.12 Achiziţionarea, dezvoltarea şi mentenanţa sistemelor informatice 

A.12.1 Cerinţe de securitate pentru sistemele informaţionale 

A.12.2 Procesarea corectă a datelor în cadrul aplicaţiilor 

 

Lista legislaţiei din domeniu 
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ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PACHETUL STANDARD DE CONSULTANȚĂ 

 INSTRUIREA ȘI CERTIFICAREA PERSOANELOR CU ATRIBUȚII  
SPECIFICE (DIRECTIVA NIS)    

CURSUL “IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI NIS ÎN ROMÂNIA”  
Cuvânt Înainte 
DAN CÎMPEAN, 
Director General al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică - CERT-RO 

“La aproximativ patru ani de la intrarea în vigoare a Directivei UE 2016/1148 (Directiva 
NIS) și la peste doi ani de la transpunerea acesteia prin Legea nr. 362/2018 privind asigurarea 
unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, România a făcut 
progrese tangibile în procesul de implementare. 

Însă, succesul implementării nu depinde doar de noile reglementări legislative ci și de 
abilitatea efectivă a operatorilor de servicii esențiale, a furnizorilor de servicii digitale și a 
responsabililor cu implementarea NIS la nivelul entităților vizate de a înțelege, interpreta și a 
aplica prevederile legale, normele tehnice și metodologice aferente. Mai mult, este important ca 
specialiștii să poată aprecia corect și implicațiile aplicării acestor prevederi, prin prisma altor acte 
normative relevante. 

Pentru aceasta, este nevoie de o analiză aprofundată, de obținerea unor noi aptitudini, 
cunoștințe specifice privind modalitatea de implementare a Directivei NIS în România, și de o 
schimbare culturală profundă din partea fiecăruia. Practic, avem nevoie să studiem din nou, să 
avem acces la studii de caz detaliate și la cunoștințele aprofundate ale unor experți recunoscuți 
în domeniu. 

Scrisă sub forma unui ghid detaliat și pragmatic, acest superb curs de implementare a 
Directivei NIS elaborează pe cuprinsul a sute de pagini foarte bine scrise experiența concretă în 
domeniu a celor doi autori. 

Într-o formă clară și foarte bine prezentată, cursul pune la dispoziție o varietate de 
explicații, îndrumări, recomandări, dar și materiale de suport fiind una din publicațiile extrem 
de necesare azi tuturor celor implicați în implementarea Directivei NIS. 

Sunt surprins în mod plăcut de nivelul tehnic, pragmatismul ideilor și recomandărilor 
exprimate în materialul publicat. Materialul ne explică în detaliu și cu exemple practice 
elemente cheie ale responsabilităților ce revin operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor 
de servicii digitale, dar și detalii privind etapele implementării Legii 362/2018 de către aceștia 
sau măsurile tehnice și organizatorice de securitate ce trebuie aplicate. Efectiv, fiecare capitol 
ne oferă posibilitatea de a aplica și implementa în practică a prevederilor directivei.  

Mai mult, cursul acoperă și o serie de elemente privind Directiva NIS 2.0, cu obiectivul de 
a anticipa și pregăti cititorul pentru noile obligații ce derivă din evoluția naturală a directivei. 

Cred că ”Implementarea Directivei NIS în România” este unul din instrumentele 
esențiale pentru specialiștii în domeniu, pe care îl recomand cu căldură a fi utilizat începând 
chiar de azi.” 
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DESCRIERE CURS ȘI CERTIFICARE  
 

 
 

 
Cursul se adresează operatorilor de servicii esențiale, furnizorilor de servicii digitale și 

responsabililor cu implementarea NIS la nivelul entităților vizate de prevederile Directivei.  

 

Scopul cursului este de a-i ajuta pe cei vizați nu doar să implementeze prevederile Directivei, ci să 

înțeleagă importanța acesteia și, mai ales, faptul că serviciile esențiale pe care le furnizează au 

nevoie de o protecție deosebită nu pentru faptul că nerespectarea Directivei ar atrage după sine 

amenzi, ci pentru faptul că orice perturbare în furnizarea serviciilor esențiale se poate traduce în 

disfuncționalități grave la nivel comunitar și chiar societal. 

 

În baza legislației în vigoare și a documentelor și ghidurilor de sprijin puse la dispoziția celor 

interesați, în cadrul cursului vom oferi explicații, îndrumări, recomandări, dar și materiale de 

suport pentru ca implementarea Directivei în organizațiile operatorilor de servicii esențiale / 

furnizorilor de servicii digitale să se poată realiza de facto și nu doar de formă. 

 

Certificarea constă în absolvirea unui examen răspunzând corect în proporție de 70% la 25 de 

întrebări grilă, alese aleatoriu din baza de date pentru fiecare cursant în parte.   

 
Autori: Marius Dumitrescu, Daniela Simionovici 
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ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PACHETUL STANDARD DE CONSULTANȚĂ 

IMPLEMENTARE PRINCIPII GDPR 
 

 
Etapă / activitate 

Necesar de la client / 
documente aflate în uz / dacă 

există 

Livrabile / recomandări de la 
consultant 

1. AUDIT INIȚIAL - Completare chestionar de 
evaluare a organizației 
 

LINK ONLINE: 
https://neoprivacy.ro/audit-
preliminar/ 

1. Raport de evaluare cu 
recomandări privind: 

1. Necesitatea numirii / 
desemnării, sau nu a 
unui DPO intern / 
extern; 

2. Etapele implementării 
GDPR la nivelul 
entității clientului în 
funcție de rezultatele 
evaluării inițiale; 

3. Măsuri tehnice și 
organizatorice - MTO 
necesare pentru 
implementarea 
corectă a GDPR. 

3. Model de Declarație de 
conformare a operatorului la 
prevederile GDPR, valabilă până la 
finalizarea implementării  

2. NUMIRE / 
DESEMNARE DPO 
INTERN 

1. Organigrama existentă 
2. Propunerea persoanei de 

către client pentru a fi numită 
DPO 

3. Fișa de post în uz a persoanei 
propuse de către client pentru 
a fi numită DPO 

4. Decizie de numire DPO 
5. Completare și transmitere a 

formularului de numire DPO 
către ANSPDCP 

6. Actualizare Organigramă cu 
funcția de DPO - în relație 
directă cu Administratorul (pe 
orizontală, pe același nivel) 

7. Actualizarea / întocmirea fișei 
postului persoanei numite ca 
DPO 

8. Creare adresă de e-mail pe 
domeniul organizației 
dedicată DPO (acces 
restricționat!) 

9. Proces verbal de predare-
primire a userului și parolei 
adresei de e-mail de către 
DPO 

1. Ajută clientul să identifice 
persoana cea mai potrivită pentru 
a fi DPO, conform analizei 
Organigramei și fișei postului 

2. Model de decizie de numire DPO 
3. Model de fișă de post DPO 
4. Model de proces-verbal de 

predare-primire a userului și 
parolei adresei de e-mail de către 
DPO 

5. Model de Nota de informare a 
angajaților cu privire la numirea 
unui DPO la nivelul organizației 

6. Model de Proces verbal de luare la 
cunoștință de către angajați cu 
privire la numirea unui DPO 

7. Model de anunț public cu privire la 
desemnarea DPO la nivelul 
organizației și datele de contact 
ale acestuia 

8. Model de Proces verbal de afișare 
a anunțului cu privire la 
desemnarea DPO la nivelul 
organizației și datele de contact 
ale acestuia 

https://neoprivacy.ro/audit-preliminar/
https://neoprivacy.ro/audit-preliminar/
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10. Nota de informare a 
angajaților cu privire la 
numirea unui DPO la nivelul 
organizației 

11. Proces verbal de luare la 
cunoștință de către angajați cu 
privire la numirea unui DPO 

12. Anunț public cu privire la 
desemnarea DPO la nivelul 
organizației și datele de 
contact ale acestuia 

13. Proces verbal de afișare a 
anunțului cu privire la 
desemnarea DPO la nivelul 
organizației și datele de 
contact ale acestuia 

9. Notificare ANSPDCP numire DPO 
intern  

3. NUMIRE / 
DESEMNARE DPO EXTERN 

1. Organigrama existentă 
2. Contract de prestări servicii 

GDPR inclusiv asumare DPO 
3. Anexă / acord de 

confidențialitate prestator de 
servicii GDPR 

4. Completare și transmitere a 
formularului de numire DPO 
către ANSPDCP 

5. Actualizare Organigramă cu 
funcția de DPO - în relație 
directă cu Administratorul (pe 
orizontală, pe același nivel) 

6. Creare adresă de e-mail pe 
domeniul organizației 
dedicată DPO (acces 
restricționat!) 

7. Redirecționare automată a 
mesajelor de pe adresa de e-
mail dedicată DPO către o 
adresă de e-mail securizată a 
prestatorului de servicii sau 
acordarea accesului nelimitat 
la adresa de email 
specializată 

8. Nota de informare a 
angajaților cu privire la 
numirea unui DPO extern la 
nivelul organizației 

9. Proces verbal de luare la 
cunoștință de către angajați cu 
privire la numirea unui DPO 
extern 

10. Anunț public cu privire la 
desemnarea DPO extern la 
nivelul organizației și datele de 
contact ale acestuia 

11. Proces verbal de afișare a 
anunțului cu privire la 

1. Model de contract de prestări 
servicii GDPR inclusiv asumare 
DPO 

2. Model de anexă / acord de 
confidențialitate prestator de 
servicii GDPR 

3. Angajament privind asumarea 
securității adresei de e-mail a 
prestatorului pe care se 
efectuează redirecționarea 
automată a mesajelor de pe 
adresa de e-mail dedicată DPO de 
către organizație 

4. Acord / angajament / clauză de 
confidențialitate privind 
gestionarea mesajelor primite pe 
adresa de e-mail a prestatorului pe 
care se efectuează 
redirecționarea automată a 
mesajelor de pe adresa de e-mail 
dedicată DPO de către 
organizație  

5. Model de Nota de informare a 
angajaților cu privire la numirea 
unui DPO extern la nivelul 
organizației 

6. Model de Proces verbal de luare la 
cunoștință de către angajați cu 
privire la numirea unui DPO extern 

7. Model de anunț public cu privire la 
desemnarea DPO la nivelul 
organizației și datele de contact 
ale acestuia 

8. Model de Proces verbal de afișare 
a anunțului cu privire la 
desemnarea unui DPO extern la 
nivelul organizației și datele de 
contact ale acestuia 
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desemnarea unui DPO extern 
la nivelul organizației și datele 
de contact ale acestuia 

9. Notificare ANSPDCP numire DPO 
extern 

4. INSTRUIREA 
ANGAJAȚILOR  

1. Plan de instruire și testare 
GDPR a salariaților și 
colaboratorilor 

2. Materialele de instruire GDPR 
a salariaților și colaboratorilor 
(măsuri de securitate 
aplicabile la nivelul întregii 
organizații și la nivelul fiecărui 
post din organigramă) 

3. Procesele verbale de instruire 
GDPR a salariaților și 
colaboratorilor 

4. Procesele verbale de instruire 
a salariaților și colaboratorilor 
cu privire la politicile și 
procedurile existente 

5. Registrul de evidență a 
instruirii GDPR a salariaților și 
a garanțiilor acestora 

1. Colecție de documente pentru 
instruirea angajaților: 

a. 01_Art. 4 GDPR_Definiții_PV 
de instruire 
b. 02_Art. 5 GDPR_Principii_PV 
de instruire 
c. 03_Art. 6 GDPR_Legalitatea 
prelucrării_Art. 7 GDPR_Condiții 
privind consimtamantul 
d. 04_Art. 37 
GDPR_Desemnarea DPO_38 
GDPR_Functii DPO_39 
GDPR_Sarcini DPO 
e. 05_Cap III GDPR_Drepturile 
Persoanei vizate 
f. 06_Cap. IV_Sectiunea 1 
GDPR_Operatorul și persoana 
împuternicită de operator 
g. 07_Cap. IV_Sectiunea 2 
GDPR_Securitatea datelor cu caracter 
personal_Masuri tehnice si 
organizatorice de securitate 
h. 08_Procedura ANSPDCP de 
efectuare a investigatiilor_PV 

2. Model de Instruire generală a 
angajaților / colaboratorilor privind 
protecția datelor personale 

3. Model de Instruire a 
salariaților / colaboratorilor privind 
securitatea cibernetică 
4. Modele de Procese verbale de 
instruire angajați 
5. Model de Registrul de 
evidență a instruirii GDPR a salariaților 
și a garanțiilor acestora 

5. GESTIONAREA 
DOSARULUI DE 
PERSONAL 
ȘI  OBȚINEREA DE 
GARANȚII DE LA 
ANGAJAȚI 

1. Lista completă a angajaților cu 
funcțiile fiecăruia și 
departamentul în care 
activează, conform 
organigramei 

2. CIM angajați 
3. Contract colectiv de muncă, 

dacă este cazul 
4. Fișă de post a fiecărui angajat 

(chiar dacă sunt două 
persoane angajate pe același 
post) 

5. Opisul dosarului de personal 
al angajaților 

1. Model de contract individual de 
muncă - CIM 

2. Analiza fișelor de post, cu 
recomandări de actualizare / 
modificare cu prevederi GDPR 

3. Model de fișă de post pentru 
cumul de funcții (format standard 
conform Codului muncii) 

4. Model de Opis actualizat al 
dosarului de personal conform 
prevederilor Codului muncii 

5. Model de Notă de informare 
privind supravegherea video 
(dacă este cazul) 
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6. Notă de informare privind 
supravegherea video (dacă 
este cazul) 

7. Notă de informare privind 
monitorizarea GPS (dacă este 
cazul) 

8. Notă de informare a persoanei 
vizate pentru recrutarea de 
personal 

9. Notă de informare a persoanei 
vizate pentru angajați 

10. Informare privind controlul 
temperaturii angajaților 

11. Acord de confidențialitate al 
angajaților care prelucrează / 
nu prelucrează DCP 

12. Regulamentul de ordine 
interioară aflat în uz 

13. Declarația salariatului că a luat 
la cunoștință despre 
prevederile ROI actualizate 

14. Tabel cu alocarea drepturilor 
de acces către salariați 

15. Declarația salariatului de luare 
la cunoștință a drepturilor de 
acces care i-au fost alocate și 
de respectare a secretului / 
confidențialității acestora 

*NOTĂ – toate documentele de 
mai sus vin în completarea 
dosarului de personal pe care 
angajatorul trebuie să-l 
întocmească și să-l gestioneze 
conform prevederilor Codului 
Muncii! 

6. Model de Notă de informare 
privind monitorizarea GPS (dacă 
este cazul) 

7. Model de Notă de informare a 
persoanei vizate pentru recrutarea 
de personal 

8. Model de Notă de informare a 
persoanei vizate pentru angajați 

9. Model de Informare privind 
controlul temperaturii angajaților 

10. Model de acord de 
confidențialitate al angajaților care 
prelucrează / nu prelucrează DCP 

11. Model de consimțământ al 
angajatului pentru prelucrarea 
datelor personale când aceasta se 
face în baza consimțământului 

12. Model de Anexă la Regulamentul 
de ordine interioară privind 
protecția datelor personale 

13. Model de Declarație a salariatului 
că a luat la cunoștință despre 
prevederile ROI actualizate 

14. Model de tabel cu alocarea 
drepturilor de acces către salariați 

15. Model de Declarație a salariatului 
de luare la cunoștință a drepturilor 
de acces care i-au fost alocate și 
de respectare a secretului / 
confidențialității acestora 

6. MONITORIZAREA 
VIDEO / GPS A 
ANGAJAȚILOR 

1. Contractul de prestări servicii 
cu firmă acreditată pentru 
evaluări de risc fizic și anexele 
acestuia 

2. Evaluare de risc fizic și 
recomandări 

3. Contract de prestări servicii 
pentru efectuarea proiectului 
de amplasare a sistemului de 
supraveghere video cu firma 
autorizată și anexele acestuia 

4. Proiectul de amplasare a 
sistemului de supraveghere 
video 

5. Proces verbal de instalare a 
sistemului de supraveghere 
video 

6. Atenționarea de supraveghere 
video (pictograme) 

1. Analiza contractelor, cu 
recomandări de actualizare / 
modificare cu prevederi GDPR 

2. Model de Acord de 
confidențialitate pentru 
colaboratorii externi 

3. Model de proces verbal de 
consultare a salariaților  

4. Politica generală de monitorizare 
5. Politica de supraveghere video (cu 

anexe) 
6. Notificare existență supraveghere 

video 
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7. Contract de prestări servicii 
privind monitorizarea GPS a 
autovehiculelor organizației și 
anexele acestuia (dacă este 
cazul) 

7. EVALUAREA 
CALITĂȚII DE 
ÎMPUTERNICIT SAU 
OPERATOR ASOCIAT ÎN 
CADRUL CONTRACTELOR 
CU CLIENȚII  

1. Contractele de prestări servicii 
în derulare cu persoanele 
împuternicite de operator 
pentru servicii SSM, RU, 
contabilitate, ISCIR, IT, pază, 
servicii cloud, arhivare și cu 
operatori asociați pentru 
medicina muncii și toate 
anexele acestora 

2. Acorduri de confidențialitate 
cu toți colaboratorii externi 

3. Reglementarea accesului la 
datele clienților / angajaților 
beneficiarului de către 
salariații împuterniciților / 
asociaților beneficiarului 

1. Analiza contractelor și evaluarea 
calității de împuternicit sau 
operator asociat în cadrul 
contractelor cu beneficiarul 
serviciilor 

2. Analiza contractelor, cu 
recomandări de actualizare / 
modificare cu prevederi GDPR 

3. Model de Acord de 
confidențialitate pentru 
colaboratorii externi 

4. Model de clauză contractuală 
pentru împuterniciți / asociați cu 
privire la accesul la datele clienților 
/ angajaților beneficiarului de către 
angajații împuterniciților / 
asociaților beneficiarului 

5. Reglementarea accesului la 
datele clienților angajaților ( 
primite de la parteneri) 

8. ANALIZĂ 
PREZENȚĂ ONLINE (1 
website prezentare și 1 
cont rețea de socializare ) 

1. Informații tehnice privind 
hosting, detalii tehnice privind 
salvarea datelor, circuitul 
informațiilor  

2. Listă de furnizori 
(împuterniciți) către care s-au 
externalizat servicii  

3. Tipologia formularul prin care 
se colectează date cu caracter 
personal  

1. Politica de confidențialitate a site-
ului  

2. Politica de cookie  

9. ANALIZA 
ACTIVITĂȚILOR DE 
MARKETING 

1. Informarea persoanei vizate 
privind prelucrarea datelor 
personale în scop de 
marketing direct / abonarea la 
newsletter, cu precizarea 
dreptului la retragerea 
consimțământului / modalități 
de dezabonare 

2. Consimțământul persoanei 
vizate pentru prelucrarea 
datelor personale în scop de 
marketing direct 

3. Consimțământul persoanei 
vizate pentru furnizarea de 
newsletter 

1. Model de Informare a persoanei 
vizate privind prelucrarea datelor 
personale în scop de marketing 
direct / abonarea la newsletter, cu 
precizarea dreptului la retragerea 
consimțământului / modalități de 
dezabonare 

2.  Model de formular de 
consimțământ pentru marketing 
direct 

3. Model de formular de 
consimțământ pentru newsletter 

10. ANALIZA 
ACTIVITĂȚILOR DIN 

1. Formularul pentru crearea 
contului de utilizator 

1. Model de Formular pentru crearea 
contului de utilizator 
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MAGAZINUL ONLINE 
(servicii suplimentare) 

2. Informarea persoanei vizate 
privind prelucrarea datelor 
personale pentru crearea 
contului de utilizator și 
gestionarea activităților 
desfășurate prin intermediul 
contului de utilizator (achiziții 
de produse, modalități de 
plată, livrare etc.) 

2. Model de Informare a persoanei 
vizate privind prelucrarea datelor 
personale pentru crearea contului 
de utilizator și gestionarea 
activităților desfășurate prin 
intermediul contului de utilizator 
(achiziții de produse, modalități de 
plată, livrare etc.) 

3. Model de politică de 
confidențialitate pentru magazinul 
online al organizației 

4. Model de termeni și condiții de 
utilizare a magazinului online al 
organizației 

11. CARTOGRAFIEREA 
DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

1. Opisul legislativ care 
reglementează activitatea 
operatorului 

2. Autorizări /acreditări / 
certificări speciale ale 
operatorului care implică 
obligații specifice pentru 
angajații / colaboratorii care 
prelucrează DCP sub 
autoritatea / în numele 
operatorului 

3. Inventarul tuturor activităților 
desfășurate de operator / 
documentelor întocmite de 
operator în regie proprie 

4. Inventarul tuturor activităților 
desfășurate de persoanele 
împuternicite / operatorii 
asociați / documentelor 
întocmite de persoanele 
împuternicite / operatorii 
asociați în numele 
operatorului 

5. Inventarul categoriilor de 
persoane vizate cărora 
operatorul le prelucrează date 
personale în regie proprie sau 
prin împuterniciți / asociați 

6. Inventarul categoriilor de date 
cu caracter personal pe care 
operatorul le prelucrează în 
regie proprie sau prin 
împuterniciți / asociați 

7. Registrul de evidență a 
activităților de prelucrare a 
datelor personale (dacă 
operatorul are obligația 
întocmirii acestuia) 

1. Cartografierea datelor 
2. Model de Registru de evidență a 

activităților de prelucrare a datelor 
personale (dacă operatorul are 
obligația întocmirii acestuia) 

3. Model de Procedură operațională 
privind întocmirea și gestionarea 
Registrului de evidență a 
activităților de prelucrare a datelor 
personale (dacă operatorul are 
obligația întocmirii acestuia)  

12. ACTUALIZAREA 
POLITICILOR ȘI 

1. Lista politicilor / procedurilor 
existente 

Modele de politici / proceduri 
actualizate: 
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PROCEDURILOR 
EXISTENTE 

2. Politicile și procedurile 
existente 

1. Politica de confidențialitate date 
angajați 

2. Politica privind gestionarea datelor 
cu caracter personal 

3. Politica de transfer date 
4. Procedură operațională privind 

redactarea, evidența, circuitul 
(manipularea) și transportul 
documentelor care conțin date cu 
caracter personal 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
5. Procedură operațională privind 

alocarea nivelurilor de acces la 
datele cu caracter personal, 
prelucrarea și protecția datelor cu 
caracter personal 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
6. Procedură operațională privind 

protecția datelor cu caracter 
personal pe suport de hârtie 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
7. Procedură operațională privind 

protecția datelor cu caracter 
personal în format electronic 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
8. Procedură specifică privind 

întocmirea și gestionarea 
Registrului de evidență a 
activităților de prelucrare a datelor 
personale 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
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9. Procedură specifică privind 
întocmirea și gestionarea 
Registrului de evidență a instruirii 
GDPR a salariaților și a garanțiilor 
acestora 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
10. Procedură specifică privind 

întocmirea și gestionarea 
Registrului de evidență a 
contractelor cu persoanele 
împuternicite / operatorii asociați 
și garanțiile acestora 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
11. Procedură de constituire și 

gestionare a arhivei organizației în 
regie proprie (dacă nu s-a 
externalizat serviciul de arhivă) 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
12. Procedură de control a 

temperaturii angajaților 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 

13. ASIGURAREA 
DREPTURILOR 
PERSOANEI VIZATE 

1. Politici și proceduri privind 
exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate 

2. Formulare și tipizate puse la 
dispoziția persoanelor vizate 
pentru exercitarea drepturilor 
acestora 

3. Registrul de evidență a 
solicitărilor persoanelor vizate 
de exercitare a drepturilor 
acestora / modul de 
soluționare a acestora 

Modele de politici / proceduri 
actualizate: 
1. Procedură operațională privind 

exercitarea dreptului la informare 
al persoanei vizate 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
2. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului de acces 
al persoanei vizate 
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1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
accesul la datele cu caracter personal 
b. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind exercitarea dreptului 
de acces la datele cu caracter 
personal 
3. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului persoanei 
vizate la rectificarea datelor 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
rectificarea datelor cu caracter 
personal; 
b. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind rectificarea datelor 
cu caracter personal; 
c. Model de Notificare către 
persoana vizată privind necesitatea 
rectificării datelor personale; 
d. Model de Notificarea 
destinatarilor datelor personale privind 
cererea de rectificare a datelor depusă 
de persoana vizată. 
4. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului persoanei 
vizate la ștergerea datelor – „dreptul 
de a fi uitat” 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
ștergerea datelor cu caracter personal; 
b. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind ștergerea datelor cu 
caracter personal; 
c. Model de Referat privind 
soluționarea cererii persoanei vizate 
de ștergere a datelor personale; 
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d. Model de Notificarea 
destinatarilor datelor personale privind 
cererea de ștergere a datelor depusă 
de persoana vizată. 
5. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului persoanei 
vizate la restricționarea prelucrării 
datelor cu caracter personal 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
restricționarea prelucrării datelor cu 
caracter personal; 
b. Model de Cerere privind 
rectificarea datelor cu caracter 
personal; 
c. Model de Cerere privind 
accesul la datele cu caracter personal; 
d. Model de Cerere privind 
exercitarea dreptului de opoziție; 
e. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind restricționarea 
prelucrării datelor cu caracter 
personal; 
f. Model de Notificarea 
destinatarilor datelor personale privind 
cererea de restricționare a prelucrării 
datelor depusă de persoana vizată; 
g. Model de Informare privind 
ridicarea restricționării prelucrării 
datelor personale. 
6. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului persoanei 
vizate la portabilitatea datelor cu 
caracter personal 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
portabilitatea datelor cu caracter 
personal; 
b. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind portabilitatea datelor 
cu caracter personal; 
c. Model de Referat privind 
soluționarea cererii persoanei vizate 
de portare a datelor personale; 
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d. Model de Notificarea 
operatorilor privind cererea de portare 
a datelor depusă de persoana vizată. 
7. Procedură operațională 
privind exercitarea dreptului la opoziție 
al persoanei vizate 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
Conține: 
a. Model de Cerere privind 
exercitarea dreptului la opoziție; 
b. Model de Adresă de răspuns 
la cererea privind exercitarea dreptului 
la opoziție. 
8. Model de Registru de evidență 
a solicitărilor persoanelor vizate de 
exercitare a drepturilor acestora / 
modul de soluționare a acestora 
9. Model de Procedură 
operațională privind întocmirea și 
gestionarea Registrului de evidență a 
solicitărilor persoanelor vizate de 
exercitare a drepturilor acestora / 
modul de soluționare a acestora 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 

14. ASIGURAREA 
MĂSURILOR TEHNICE DE 
PROTECȚIE A DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL 

1. Plan de monitorizare / testare 
a stadiului implementării 
GDPR 

2. Fișă de audit a Măsurilor 
Tehnice și Organizatorice 
existente 

3. Registrul de evidență a 
contractelor cu persoanele 
împuternicite / operatorii 
asociați și garanțiile acestora 

4. Inventar al sistemului IT al 
organizației, aplicații de 
protecție instalate 

5. Nomenclator arhivistic 

1. Model de Nomenclator arhivistic 
2. Procedură specifică privind 

întocmirea și gestionarea 
Registrului de evidență a 
contractelor cu persoanele 
împuternicite / operatorii asociați 
și garanțiile acestora 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
3. Modele de politici / proceduri 
actualizate: 
1. Politica de securitate a informației 
2. Politica de securitate a rețelei  
3. Politica de utilizare a dispozitivelor 

mobile 
4. Politica Anti-Malware 
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5. Politica privind utilizarea 
internetului și e-mailului 

6. Politica folosire acceptabilă 
7. Politica sistemelor cloud 
8. Politica de securitate fizică 
9. Procedură privind mesageria 

electronică 
10. Procedură operațională privind 

securizarea datelor cu caracter 
personal prin pseudonimizare și 
criptare 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
5. Modele de Procese verbale de 
instruire a salariaților / colaboratorilor 
cu privire la Politicile și proceduri 
privind răspunsul organizației la 
încălcarea securității datelor 
personale 
6. Procedura arhivare si 
distrugere documente 
1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
6. Model Registrul de evidență a 
contractelor cu persoanele 
împuternicite / operatorii asociați și 
garanțiile acestora 
7. Clauze Contractuale 
Specifice_(service 
calculatoare_newsletter_SSM etc.)  

15. MANAGEMENTUL 
ȘI PREVENIREA 
INCIDENTELOR DE 
SECURITATE 

1. Lista celor mai frecvente 
amenințări de securitate 
identificate la nivelul 
organizației 

2. Plan de răspuns la încălcarea 
securității datelor personale 

3. Politici și proceduri privind 
răspunsul organizației la 
încălcarea securității datelor 
personale 

4. Procese verbale de instruire a 
salariaților / colaboratorilor cu 
privire la Politicile și proceduri 
privind răspunsul organizației 
la încălcarea securității datelor 
personale 

1. Model de listă cu cele mai 
frecvente amenințări de securitate 

2. Model de Plan de răspuns la 
încălcarea securității datelor 
personale 

3. Procedură operațională privind 
constatarea și notificarea 
încălcării securității datelor cu 
caracter personal 

1. Formular de analiză procedură 
2. Formular de distribuire procedură 
3. Formular de evidență modificări 

procedură 
4. Proces verbal de prelucrare 

procedură 
4. Procedură specifică privind 
întocmirea și gestionarea Registrului 
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5. Registrul de evidență a 
încălcării securității datelor cu 
caracter personal 

de evidență a încălcării securității 
datelor cu caracter personal 
4.1. Formular de analiză procedură 
4.2. Formular de distribuire procedură 
4.3. Formular de evidență modificări 
procedură 
4.4. Proces verbal de prelucrare 
procedură 
5. Model Registrul de evidență a 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal 

16. RELAȚIA CU 
ANSPDCP ȘI CU 
PERSOANELE VIZATE 
(punct de contact) 

1. Comunicări de orice fel cu 
ANSPDCP 

2. Comunicări de orice fel / 
sesizări / răspunsuri la 
sesizările persoanelor vizate 
privind exercitarea drepturilor 
acestora 

1. Răspuns Control Autoritate 
2. Formular de breșă de securitate 
* NOTĂ: Serviciu prestat doar în cazul 
asumării rolului de DPO extern 

17. AUDIT FINAL 
(sfârșit de implementare 
prin serviciu externalizat) 

 
În cazul contractelor de consultanță 
pentru implementarea GDPR: 
1. Raport de audit final 
2. Emiterea Politicii generale de 

protecția datelor personale 
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OFERTĂ DE PREȚ PERSONALIZATĂ 

Fiind onorați de posibila colaborare cu Dumneavoastră și ținând cont de dorința de a dezvolta o 

relație de durată și profitabilă pentru ambele parți, am evaluat atent cea mai convenabilă 

ofertă de pret pe care putem să o avansam. 

  Descriere Durata  Oferat de 
pret 

1 GDPR DPO COACHING  
- ASISTENTA IMPLEMENTARE GDPR  
Asistență, training și consultanță pentru persoanele desemnate 
de operatori în funcția de DPO cu scopul de a forma specialiști 
care au capacitatea pe termen lung să asigure obținerea și 
monitorizarea conformității GDPR 

 
Permanent 

 
2000 lei + TVA 

/ luna 

2 GDPR 
NIS 
ISO 

AUDIT SECURITATE APLICATIE SOFTWARE (testare 

completa) si aspecte GDPR 
Estimare: 30 

de ore 
80 lei + TVA / 

ora 
 

3 GDPR 
NIS 
ISO 
SCIM 
 

CURSURI DE SPECIALIZARE ȘI INSTRUIRE GDPR SI 
SECURITATEA INFORMATIILOR (ONLINE, LIVE) 
Organizare cursuri de informare și de conștientizare cu privire la 
drepturile și obligatiile operatorilor și a personelor vizate și 
procedurile care trebuiesc adoptare pentru a asigura 
implementarea princiipiilor fundamentale GDPR, NIS, SCIM  sau 
ISO 27001 

 
Estimare 

durata curs: 
4 ore 

 
2000 lei + TVA 
pentru grupuri 

de pana la  
50 de 

persoane 

4 NIS  
ISO 

MONITORIZARE RISCURI DE SECURITATE 
INFORMATICA 
Furnizarea lunara a unui raport de audit in urma scanarii 
echipamentelor aflate in retea privind vulnerabilitatile si oferirea 
de recomandari concrete pentru eliminarea acestora.  

 
 

Lunar  

 
 

750 lei + TVA 

5 GDPR 
NIS 
 

AUDIT GDPR ȘI MĂSURI TEHNICE ȘI 
ORGANIZATORICE 
Realizăm auditarea masurilor tehnice și organizatorice 
implementate cu scopul de a obtine un nivel cat mai înalt de 
conformitate fata de principiile fundamentale GDPR și 
standardele internaționale privind protecția și securitatera 
datelor. 

 
 

One-time 
 

 
 

2000 lei + TVA  

6 NIS  
ISO 

AUDIT DE SECURITATE INFORMATICA  
(ISO 27001, NIS) 
Realizăm auditarea modului de respectare a procedurilor de 
securitate, a sistemelor de securitate și a modului de utilizare a 
acestora și a modului de respectare a clauzelor contractuale de 
către furnizorii de servicii de securitate. 
 

 
 

One-time 
 

 
 

2000 lei + TVA  

7 GDPR IMPLEMENTARE „PRIVACY BY DESIGN” SI „BY 
DEFAULT” PROIECTE DE DIGITALIZARE / PROIECTE DE 
MARKETING /APLICATII SOFTWARE 
(consta in sedinte, analiza implementare, reverificari 
- Plan/Do/Check/Act -  documentare, evaluare riscuri, 

 
Estimare: 

25-100  
de ore 

 
80 lei + TVA / 

ora 
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desemnarea taskuri pentru programatori, verificare 
implementare taskuri, verificare securitate aplicatie pe tot 
parcursul implementarii)  

8 GDPR IMPLEMENTARE PRINCIPII GDPR IN CADRUL 
ORGANIZATIEI, conform pachetului de servicii descris 
mai sus  
+ (BONUS) Consultantul VA PRELUA poziția de 
“Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter 
Personal” (dacă e cazul) 

6-12 luni, cu 
posibilitatea 

de 
prelungire 

3500 lei + TVA 
/ luna 

PRIMUL AN 
 

2000 lei + TVA 
/ luna 

AL DOILEA  AN 

9 NIS 
ISO 

CONSULTANȚĂ IMPLEMENTARE SISTEME DE 
SECURITATE A INFORMATIILOR  
(NIS,27001:2013) 
Oferim soluții pentru conformitate și implementare pentru 
obținerea unui Sistem de Management al Securității Informației și 
implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate 
pentru respectarea Directivei NIS 

3-9 luni, cu 
posibilitatea 

de 
prelungire 

2000 lei + TVA 
/ luna 

PRIMUL AN 
 

1500 lei + TVA 
/ luna 

AL DOILEA  AN 

10 SCIM CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PRIVIND 
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 
MANAGERIAL – SCIM 
 

 
Permanent 

 
2500 lei + TVA 

/ luna 

11 GDPR 
NIS 
SCIM 

OFERTA SPECIALA – CONSULTANTA SI ASISTENTA 
(Aprilie -  Iunie 2021)  
IMPLEMENTARE PRINCIPII GDPR IN CADRUL 
ORGANIZATIEI 
+ 
IMPLEMENTARE SISTEME DE SECURITATE A 
INFORMATIILOR 
+  
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 
MANAGERIAL - SCIM 

 
 
 

12 luni, cu 
posibilitatea 

de 
prelungire 

 
 

5500 lei + TVA 
/ luna – 

PRIMUL AN 
 

3500 lei + TVA 
/ luna – 

AL DOILEA  AN 
 

12 NIS AUDITAREA RISCURILOR DE SECURITATE 
INFORMATICA (NIS) 
Realizarea unui audit după modelul DAICMS și întocmirea 
formularelor și comunicărilor ce urmează a fi transmise către 
CERT-RO 

 
15 zile 

 
1000 lei + 

TVA 

13 NIS INSTRUIREA ȘI CERTIFICAREA PERSOANELOR CU 
ATRIBUȚII SPECIFICE  
Furnizarea cursului “Implementarea Directivei NIS în 
România”  în regim self study (studiu individual) și certificarea 

prin absolvirea unui examen 

 
 

30 zile 

 
500 lei + TVA 

/persoana 

 

Valabilitate ofertă: 60 de zile 
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OFERTA DE SERVICII PERSONALIZATE  

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE 

Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

1 CONSULTANȚĂ ȘI 
IMPLEMENTARE GDPR 
Oferim soluții pentru 
conformitate și 
implementare GDPR, 
servicii de audit pentru 
implementarea măsurilor 
tehnice și organizatorice, 
servicii de audit pentru 
prevenirea incidentelor 
de securitate fizică și 
cibernetică și traininguri 
specializate pentru DPO și 
alți specialiști în domeniul 
protecției și securității 
datelor. 

Desemnare Responsabil cu 
protecția datelor cu caracter 
personal 

1. REGULAMENTUL 2016/679 - 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal 
Articolul 37 - Desemnarea 
responsabilului cu protecția 
datelor 
Articolul 39 - Sarcinile 
responsabilului cu protecția 
datelor 
 
2. Lege nr. 190 din 18 iulie 2018 
privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 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 (Regulamentul 
general privind protecția 
datelor) 
Art. 4 – Prelucrarea unui număr 
de identificare național 
Articolul 10 - Desemnarea și 
sarcinile responsabilului cu 
protecția datelor 

Garantarea și respectarea 
drepturilor persoanelor vizate 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 12 - Transparența 
informațiilor, a comunicărilor și 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

a modalităților de exercitare a 
drepturilor persoanei vizate 
Articolul 13 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal 
sunt colectate de la 
persoana vizată 
Articolul 14 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal nu 
au fost obținute de la persoana 
vizată 
Articolul 15 - Dreptul de acces 
al persoanei vizate 
Articolul 16 - Dreptul la 
rectificare 
Articolul 17 - Dreptul la 
ștergerea datelor („dreptul de a 
fi uitat”)  
Articolul 18 - Dreptul la 
restricționarea prelucrării  
Articolul 19 - Obligația de 
notificare privind rectificarea 
sau ștergerea datelor cu 
caracter personal sau 
restricționarea prelucrării 
Articolul 20 - Dreptul la 
portabilitatea datelor 
Articolul 21 - Dreptul la opoziție 
Articolul 22 - Procesul 
decizional individual 
automatizat, inclusiv crearea 
de profiluri 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
 
2. Legea nr. 53/2003 - CODUL 
MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**) 
Art. 20. [clauzele speciale ale 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

contractului individual de 
muncă] 
Art. 26. [clauza de 
confidențialitate] 
Art. 40. [principalele drepturi și 
obligații ale angajatorului] 
Art. 163. [confidențialitatea 
salariului] 

Implementarea măsurilor 
tehnice și organizatorice de 
protecție a datelor cu caracter 
personal 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 7- Condiții privind 
consimțământul 
Articolul 9 - Prelucrarea de 
categorii speciale de date cu 
caracter personal 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
Articolul 35 - Evaluarea 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

impactului asupra protecției 
datelor 
Articolul 38 - Funcția 
responsabilului cu protecția 
datelor 
Articolul 39 - Sarcinile 
responsabilului cu protecția 
datelor 
 
2. Legea nr. 53/2003 - CODUL 
MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**) 
Art. 17. [informarea cu privire 
la clauzele contractului de 
muncă] 
Art. 20. [clauzele speciale ale 
contractului individual de 
muncă] 
Art. 26. [clauza de 
confidențialitate] 
Art. 40. [principalele drepturi și 
obligații ale angajatorului] 
Art. 163. [confidențialitatea 
salariului] 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
12 - Informarea și comunicarea 
13 - Gestionarea documentelor 
 
4. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
Articolul 27 - Managementul 
incidentelor 

Notificarea încălcării 
securității datelor cu caracter 
personal 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării  
Articolul 33 - Notificarea 
autorității de supraveghere în 
cazul încălcării securității 
datelor cu caracter personal 
Articolul 34 - Informarea 
persoanei vizate cu privire la 
încălcarea securității datelor cu 
caracter personal 
Articolul 38 - Funcția 
responsabilului cu protecția 
datelor 
Articolul 39 - Sarcinile 
responsabilului cu protecția 
datelor 

Instruire personal / 
colaboratori / prestatori de 
servicii 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

personal  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator 
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 38 - Funcția 
responsabilului cu protecția 
datelor 
Articolul 39 - Sarcinile 
responsabilului cu protecția 
datelor 
 
2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
3 - Competență, performanță 

2 CONSULTANȚĂ ȘI 
IMPLEMENTARE SCIM 
Oferim asistență și 
consultanță privind 
actualizarea / întocmirea 
dovezilor privind 
îndeplinirea cerințelor 
celor 16 standarde și 
Sesiuni de instruire a 
personalului privind 
îndeplinirea atribuțiilor 
care le revin în 
implementarea SCIM. 

Implementarea și dezvoltarea 
Sistemului de control intern 
managerial – SCIM (16 
standarde) 
 

Etică și integritatea 
Atribuţii, Funcţii, Sarcini 
Competență, performanță 
Structură organizatorică 
Obiective 
Planificarea 
Monitorizarea 
performanțelor 
Managementul riscurilor 
Proceduri 
Supravegherea 
Continuitatea activității 
Informarea și 

1. Ordonanță nr. 119 din 31 
august 1999 (**republicată**) 
privind controlul intern și 
controlul financiar preventiv 
Articolul 4 - Obligațiile 
conducătorului entității publice 
 
2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice 
Articolul 10 - Responsabilitatea 
conducătorilor entităților 
publice 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

comunicarea 
Gestionarea 
documentelor 
Raportarea contabilă și 
financiară 
Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 
Auditul intern 

3 CONSULTANȚĂ ȘI 
IMPLEMENTARE 
DIRECTIVA NIS / ISO 
27001 
Oferim soluții pentru 
conformitate și 
implementare pentru 
obținerea unui Sistem de 
Management al 
Securității Informației 
(ISMS), conform ISO/IEC 
27001:2013 și 
implementarea măsurilor 
tehnice și organizatorice 
adecvate pentru 
respectarea Directivei 
NIS. 

Îndeplinirea cerințelor 
minime de securitate 

1. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 4 - Principii 
Articolul 5 - Identificarea 
operatorilor de servicii 
esențiale și înscrierea în 
Registrul operatorilor de 
servicii esențiale 
Articolul 8 - Notificarea CERT-
RO în vederea înscrierii în 
Registrul operatorilor de 
servicii esențiale 
Articolul 9 - Notificarea CERT-
RO în vederea radierii din 
Registrul operatorilor de 
servicii esențiale 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 11 - Obligațiile 
operatorilor privind 
implementarea măsurilor 
dispuse de CERT-RO pentru 
îndeplinirea cerințelor minime 
de securitate, în vederea 
remedierii deficiențelor 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
Articolul 26 - Notificarea 
incidentelor de securitate 
Articolul 27 - Managementul 
incidentelor 
 
2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
 
3. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
Articolul 35 - Evaluarea 
impactului asupra protecției 
datelor 

4 AUDIT ȘI IMPLEMENTARE 
PRINCIPII GDPR 
Oferim soluții pentru 
conformitate și 
implementare GDPR, 
servicii de audit pentru 
implementarea măsurilor 
tehnice și organizatorice, 
servicii de audit pentru 
prevenirea incidentelor 
de securitate fizică și 
cibernetică și traininguri 
specializate pentru DPO și 
alți specialiști în domeniul 
protecției și securității 
datelor. 

Asigurarea conformității 
GDPR 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 7- Condiții privind 
consimțământul 
Articolul 9 - Prelucrarea de 
categorii speciale de date cu 
caracter personal 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
Articolul 35 - Evaluarea 
impactului asupra protecției 
datelor 



 
 
 
 
 

 

NeoPrivacy Romania – NEOPRIVACY SRL  -  www.neoprivacy.ro 

RO36828633  J26/1562/2016  IBAN(RON): RO44INGB0000999906421422  ING BANK Târgu Mureș 
 

 

Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

Articolul 38 - Funcția 
responsabilului cu protecția 
datelor 
Articolul 39 - Sarcinile 
responsabilului cu protecția 
datelor 
 
2. Legea nr. 53/2003 - CODUL 
MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**) 
Art. 17. [informarea cu privire 
la clauzele contractului de 
muncă] 
Art. 20. [clauzele speciale ale 
contractului individual de 
muncă] 
Art. 26. [clauza de 
confidențialitate] 
Art. 40. [principalele drepturi și 
obligații ale angajatorului] 
Art. 163. [confidențialitatea 
salariului] 
 
3. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
Articolul 26 - Notificarea 
incidentelor de securitate 
Articolul 27 - Managementul 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

incidentelor 
 
4. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
12 - Informarea și comunicarea 
13 - Gestionarea documentelor 
15 - Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 

5 AUDIT ȘI IMPLEMENTARE 
SISTEM DE 
MANAGEMENT AL 
SECURITĂȚII 
INFORMATICE / 
DIRECTIVA NIS 
Realizăm auditarea 
măsurilor tehnice și 
organizatorice 
implementate cu scopul 
de a obține un nivel cat 
mai înalt de conformitate 
față de principiile 
fundamentale GDPR și 
standardele 
internaționale privind 
protecția și securitatea 
datelor. Oferim soluții 
pentru conformitate și 
implementare pentru 
obținerea unui Sistem de 
Management al 
Securității Informației 
(ISMS), conform ISO/IEC 

Asigurarea conformității NIS 1. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
Articolul 27 - Managementul 
incidentelor 
 
2. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

27001:2013 și 
implementarea măsurilor 
tehnice și organizatorice 
adecvate pentru 
respectarea Directivei 
NIS. 

Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
Articolul 35 - Evaluarea 
impactului asupra protecției 
datelor 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
15 - Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 

6 SERVICII EXTERNALIZARE 
DPO ȘI DPO COACHING 
Asigurăm asistență, 
training și consultanță 
pentru persoanele 
desemnate de operatori 
în funcția de DPO cu 
scopul de a forma 
specialiști care au 

Asigurarea protecției datelor 
personale prelucrate sub 
autoritatea operatorului sau 
în numele acestuia 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

capacitatea pe termen 
lung să asigure obținerea 
și monitorizarea 
conformității GDPR. Ne 
asumăm poziția de 
“Responsabil Protecția 
Datelor (DPO)”, dacă în 
urma evaluării activității 
reiese faptul că 
organizația 
Dumneavoastră are 
obligația legala să își 
desemneze o persoană în 
această funcție. 

momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
3 - Competență, performanță 
 
3. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 

7 CURSURI 
PERSONALIZATE DE 
SPECIALIZARE ȘI 
INSTRUIRE  
Organizăm cursuri de 
informare și de 
conștientizare cu privire la 
drepturile și obligațiile 
operatorilor și a 
persoanelor vizare și 
procedurile care trebuiesc 
adoptare pentru a asigura 
implementarea 
principiilor fundamentale 
GDPR precum și cursuri 
privind măsurile tehnice și 
organizatorice necesare 
pentru obținerea unui 
nivel cat mai înalt de 
conformitate cu GDPR și 
Directiva NIS. 

8 AUDIT GDPR ȘI 
IMPLEMENTARE MĂSURI 
TEHNICE ȘI 

Implementarea unui proces 
pentru testarea, evaluarea și 
aprecierea periodice ale 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

ORGANIZATORICE 
Realizăm auditarea 
măsurilor tehnice și 
organizatorice 
implementate cu scopul 
de a obține un nivel cat 
mai înalt de conformitate 
față de principiile 
fundamentale GDPR și 
standardele 
internaționale privind 
protecția și securitatea 
datelor. 

eficacității măsurilor tehnice 
și organizatorice pentru 
a garanta securitatea 
prelucrării  

prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
15 - Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 

9 MANAGEMENTUL 
INCIDENTELOR DE 
SECURITATE 
Asigurăm consultanță de 
specialitate privind 
managementul 
incidentelor de 
securitate, limitarea 
efectelor negative, 
instruirea angajaților și 
introducerea unor 
proceduri de prevenire. 

Managementul riscurilor 1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
15 - Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 

10 CONSULTANȚĂ 
DEZVOLTARE SOFTWARE 
/ AUDIT APLICAȚIE 
Asigurăm consultanță 
pentru proiectarea 
soluțiilor software (prin 
care se prelucrează date 
cu caracter personal) 
pentru respectarea 
condițiilor de privacy by 
design și by default încă 
din momentul conceperii 
acestora. 

Asigurarea conformității 
GDPR / NIS din momentul 
conceperii și implicit 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice  
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
15 - Evaluarea sistemului de 
control intern managerial 

11 AUDIT TEHNIC SI DE 
CONFORMITATE 
WEBSITE / MAGAZIN 
ONLINE 
Realizăm auditarea 
funcționalității și 
conformității GDPR 
pentru website-uri și 
platforme online și 

Asigurarea conformității 
GDPR și NIS în legătură cu 
serviciile societății 
informaționale 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 7 - Condiții privind 
consimțământul 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

evaluarea riscurilor, 
clientul primind un raport 
detaliat recomandări 
concrete pentru 
obținerea conformității. 

Articolul 8 - Condiții aplicabile 
în ceea ce privește 
consimțământul copiilor în 
legătură cu serviciile societății 
informaționale 
Articolul 12 - Transparența 
informațiilor, a comunicărilor și 
a modalităților de exercitare a 
drepturilor persoanei vizate 
Articolul 13 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal 
sunt colectate de la 
persoana vizată 
Articolul 14 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal nu 
au fost obținute de la persoana 
vizată 
Articolul 15 - Dreptul de acces 
al persoanei vizate 
Articolul 16 - Dreptul la 
rectificare 
Articolul 17 - Dreptul la 
ștergerea datelor („dreptul de a 
fi uitat”)  
Articolul 18 - Dreptul la 
restricționarea prelucrării  
Articolul 19 - Obligația de 
notificare privind rectificarea 
sau ștergerea datelor cu 
caracter personal sau 
restricționarea prelucrării 
Articolul 20 - Dreptul la 
portabilitatea datelor 
Articolul 21 - Dreptul la opoziție 
Articolul 22 - Procesul 
decizional individual 
automatizat, inclusiv crearea 
de profiluri 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 12 - Obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale 
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 

12 AUDIT DE SECURITATE 
FIZICĂ 
Realizăm auditarea 

Asigurarea securității fizice a 
sediului / punctului de lucru 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

modului de respectare a 
procedurilor de 
securitate, a sistemelor 
de securitate și a modului 
de utilizare a acestora și a 
modului de respectare a 
clauzelor contractuale de 
către furnizorii de servicii 
de securitate. 

prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice 
Articolul 12 – Obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale 
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
11 - Continuitatea activității 

13 GDPR MYSTERY 
SHOPPING 
GDPR Mystery Shopping 
este un serviciu  și un 
instrument de evaluare al 
gradului de conformitate 

Testarea și monitorizarea 
conformității 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

al operatorului prin 
intermediul căruia se 
evaluează în ce măsură 
angajații care 
interacționează cu clienții 
finali cunosc, respectă și 
implementează corect 
regulile și procedurile 
impuse de GDPR. 

operatorului 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice 
Articolul 12 – Obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale 
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
11 - Continuitatea activității 

14 ANALIZA DE IMPACT 
(DPIA) 
Oferim asistență pentru a 
pune în aplicare măsuri 
adecvate care garantează 
și demonstrează 
conformitatea cu GDPR, 
ținând seama, printre 
altele, de „riscurile cu 

 1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
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NeoPrivacy Romania 
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operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

grade diferite de 
probabilitate și gravitate 
pentru drepturile și 
libertățile persoanelor 
fizice”. 

împuternicită de operator  
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice 
Articolul 12 – Obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale 
au următoarele obligații: 
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
11 - Continuitatea activității 

15 CONSULTANȚĂ 
IMPLEMENTARE ȘI 
CERTIFICARE ISO 
Oferim consultanță 
implementare și 
certificare ISO, servicii de 
audit și monitorizare 
pentru ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO/IEC 
27001:2013, ISO 

Garanții 1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

22000:2018 și 
SA8000:2014. 

Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
Articolul 42 - Certificare 
Articolul 43 - Organisme de 
certificare 
Articolul 46 - Transferuri în baza 
unor garanții adecvate 
 
2. LEGE nr. 362 din 28 
decembrie 2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor 
și sistemelor informatice 
Articolul 10 - Obligațiile 
operatorilor de servicii 
esențiale în scopul asigurării 
securității rețelelor și 
sistemelor informatice 
Articolul 12 – Obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale 
au următoarele obligații: 
Articolul 25 - Asigurarea unui 
nivel comun de securitate a 
rețelelor și sistemelor 
informatice 
 
3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
11 - Continuitatea activității 
13 - Gestionarea documentelor 

16 PECB 
Prin intermediul 
parteneriatului între 

Dezvoltarea competențelor 
personalului care desfășoară 
activității de prelucrare sub 

1. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Articolul 5 - Principii legate de 
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Nr. 
crt. 

Activitate cuprinsă în 
oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

NeoPrivacy România și 
PECB Group Inc. Canada, 
specialiștii români în 
protecția și securitatea 
datelor cu caracter 
personal, care își doresc o 
certificare la standardul 
PECB, pot demonstra la 
nivel internațional că 
dețin cunoștințele 
practice și capacitățile 
profesionale pentru a 
ajuta organizațiile în 
aplicarea legilor și 
reglementărilor privind 
protecția datelor și nu 
numai. Candidații pot 
economisi timp și bani, 
având în vedere că nu 
există cheltuieli de 
deplasare și pot învăța 
practic din confortul casei 
sau al biroului. Fiecare își 
poate stabili ritmul 
propriu de învățare cu 
posibilitatea de a obține 
certificarea prin 
susținerea examenului 
online, în orice moment, 
într-o perioadă de 12 luni. 

● GDPR / PRIVACY: 
GDPR 
Introduction, 
GDPR Foundation, 
GDPR Certified 
DPO, ISO 27701 
Foundation, ISO 
27701 Lead 
Auditor, ISO 

autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 

prelucrarea datelor cu caracter 
personal  
Articolul 6 - Legalitatea 
prelucrării 
Articolul 7 - Condiții privind 
consimțământul 
Articolul 8 - Condiții aplicabile 
în ceea ce privește 
consimțământul copiilor în 
legătură cu serviciile societății 
informaționale 
Articolul 12 - Transparența 
informațiilor, a comunicărilor și 
a modalităților de exercitare a 
drepturilor persoanei vizate 
Articolul 13 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal 
sunt colectate de la 
persoana vizată 
Articolul 14 - Informații care se 
furnizează în cazul în care 
datele cu caracter personal nu 
au fost obținute de la persoana 
vizată 
Articolul 15 - Dreptul de acces 
al persoanei vizate 
Articolul 16 - Dreptul la 
rectificare 
Articolul 17 - Dreptul la 
ștergerea datelor („dreptul de a 
fi uitat”)  
Articolul 18 - Dreptul la 
restricționarea prelucrării  
Articolul 19 - Obligația de 
notificare privind rectificarea 
sau ștergerea datelor cu 
caracter personal sau 
restricționarea prelucrării 
Articolul 20 - Dreptul la 
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crt. 
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oferta de servicii 

NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

27701 Lead 
Implementer 

● INFORMATION 
SECURITY: ISO 
27001 
Introduction, ISO 
27001 
Foundation, ISO 
27001 Lead 
Auditor, ISO 
27001 Lead 
Implementer 

● CYBERSECURITY: 
ISO 29100 Lead 
Privacy 
Implementor, ISO 
27032 Lead 
Cybersecurity 
Manager, 
Computer 
Forensics 
Introduction, 
Forensics 
Examination 
Foundation, Lead 
Computer 
Forensics 
Examiner, Lead 
Pen Test 
Professional, 
Cybersecurity 
Audit Foundation 

● BUSINESS 
CONTINUITY: ISO 
22301 
Introduction, ISO 
22301 Foundation 
ISO 22301 Lead 
Implementer, ISO 
22301 Lead 

portabilitatea datelor 
Articolul 21 - Dreptul la opoziție 
Articolul 22 - Procesul 
decizional individual 
automatizat, inclusiv crearea 
de profiluri 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 25 - Asigurarea 
protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și în mod 
implicit 
Articolul 26 - Operatori asociați  
Articolul 28 - Persoana 
împuternicită de operator  
Articolul 29 - Desfășurarea 
activității de prelucrare sub 
autoritatea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de 
operator 
Articolul 30 - Evidențele 
activităților de prelucrare 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
 
2. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 
2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităților publice - standard: 
2 - Atribuții, funcții, sarcini 
8 - Managementul riscului 
9 - Proceduri 
10 - Supravegherea 
11 - Continuitatea activității 
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crt. 
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NeoPrivacy Romania 

Obligație legală a 
operatorului 

- instituție publică - 

Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

Auditor, ISO 
22301 Transition 

● INCIDENT 
MANAGEMENT: 
ISO 27032 
Introduction, ISO 
27032 Foundation 
ISO 27032 
Incident Manager, 
ISO 27032 Lead 
Incident Manager 

● RISK 
MANAGEMENT: 
ISO 27005 
Introduction, ISO 
27005 
Foundation, ISO 
27005 Risk 
Manager, ISO 
27005 Lead Risk 
Manager, ISO 
31000 
Introduction, ISO 
31000 
Foundation, ISO 
31000 Risk 
Manager, ISO 
31000 Lead Risk 
Manager, ISO 
31000 Transition 

17 DIGISIGN 
Prin intermediul 
parteneriatului între 
NeoPrivacy România și 
Digisign SA punem la 
dispoziția tuturor 
clienților produse și 
servicii care susțin 
digitalizarea și 

Digitalizare 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
nr. 38 din 30 martie 2020 
privind utilizarea înscrisurilor în 
formă electronică la nivelul 
autorităților și instituțiilor 
publice 
Articolul 3 - Obligația semnării 
electronice calificate a actelor 
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NeoPrivacy Romania 
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operatorului 
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Temei legal respectat de 
operator prin externalizarea 
serviciilor catre NeoPrivacy 

optimizarea proceselor de 
business. 

● Certificat Digital 
calificat 

Certificatul digital ofera 
titularului acestuia 
identitatea sa virtuala. 
Prin intermediul 
certificatului digital 
calificat emis de DigiSign, 
titularul acestuia poate 
crea semnături 
electronice, opozabile in 
justitie si poate marca 
temporal un document 
electronic.     

● Certificat SSL / 
Criptare 

Prin intermediul 
parteneriatului dezvoltat 
împreuna cu DigiCert, 
DigiSign oferă cel mai înalt 
nivel de securitate a 
website-urilor prin cea 
mai variata gama de 
certificate SSL, care 
asigura criptare de pana la 
256 biti si care pot fi 
utilizate pentru 
securizarea site-urilor 
web, a portalelor interne, 
a serverelor de aplicații 
sau a serverelor de e-mail. 
Certificatele pentru 
criptare oferite de 
DigiSign asigura 
securitatea tranzacțiilor, 
documentelor si 
protejeaza e-mailurile 

emise în format electronic de 
autoritățile și instituțiile publice 
Articolul 5 - Obligația primirii 
înscrisurilor semnate cu 
semnătură electronică 
 
2. REGULAMENTUL 2016/679 – 
GDPR 
Considerentul (57) - 
Identificarea digitală a unei 
persoane vizate 
Articolul 24 - Responsabilitatea 
operatorului 
Articolul 32 - Securitatea 
prelucrării 
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trimise către parteneri 
prin criptare 

● Marcare 
temporala 

DigiSign emite “mărci 
temporale” pentru 
documente si semnături 
electronice. Marcile 
temporale sunt calculate 
prin criptarea datelor. 
DigiSign furnizează 
aplicații care descifrează 
aceste “mărci temporale” 

● Dispozitive 
eToken 

In vederea asigurării unui 
grad înalt de securitate, 
DigiSign recomanda 
utilizarea dispozitivelor 
criptografice securizate 
eToken si SafeNet, care 
respecta standardele de 
securitate FIPS 140-2, CC 
EAL4 si ITSEC LE4. 

 

Vă mulțumim pentru interesul arătat față de oferta noastră și vă 
felicităm pentru demersul Dumneavoastră, deoarece ați parcurs prima 
etapă din procesul de conformitate GDPR / NIS, respectiv 
conștientizarea nevoii de conformare. 

 


