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ART 2 Legea 333/2003
(1)Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, 
companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, 
precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt 
obligate să asigure paza acestora.
ART. 2 HG 301/2012
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, 
unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului
social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri
de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.
(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in Anexa nr. 1.
(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc
efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale
dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

30.01.2021

www.ascpd.ro

SUPRAVEGHEREA VIDEO IN CONTEXTUL GDPR – Obligatie legala



Art 3 HG 1002/2015
Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele
metodologice dupa cum urmeaza:
1. nerespectarea masurilor minimale de securitate prevazute
la art 2 al 2 in Anexa.
2. neimplementarea masurilor stabilite prin analiza de risc;
3. incalcarea prevederilor art 2 aliniatul 3 din anexa
referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica
(adopatarea masurilor de securitate se realizeaza in 
conformitate cu analiza de risc la securitate fizica efectuata
pe unitate prin structuri de specialitate sau experti abilitati 
care detin competente profesionale dobandite pentru
ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica)
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Ghidul Nr 3/2019 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal prin intermediul dispozitivelor video

16. În principiu, orice temei juridic conform articolului
6 alineatul (1) poate oferi condiția de legalitate pentru
prelucrarea datelor personale prin sistemul de 
supraveghere video. De exemplu, articolul 6 alineatul
(1) litera (c) se aplică în cazul în care legislația
națională prevede obligația de a efectua
supravegherea video.
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ANEXA NR 1
Art. 9. 
(1) Din punctul de vedere al masurilor de siguranta, institutiile de creditare din categoria bancilor trebuie sa respecte 

prezentele cerinte minimale de securitate:
(11) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zona de acces, atat din 
exterior, cat si din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare si acces in spatiul de depozitare a valorilor, 
asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile.
(12) Imaginile inregistrate in zona de acces trebuie sa asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone sa
permita recunoasterea.
Art. 11. 
(1) Societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligatia implementarii prezentelor cerinte

minimale de securitate la punctele de schimb valutar:
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului, 
precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. 
Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
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ANEXA NR 1
Art. 12. -
(1) Asigurarea securitatii personalului, valorilor si a bunurilor detinute de casele de amanet, unitatile profilate pe 
activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase ori magazinele de comercializare a armelor si munitiilor se realizeaza
prin adoptarea prezentelor cerinte minimale de securitate.
(2) Cerintele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la art. 11 alin. (2)-
(4)…..adica «(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a 
seifului, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. 
Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
Art. 13. -
(1) Masurile de securitate destinate unitatilor postale trebuie sa fie conforme cu prezentele cerinte minimale de 

securitate.
(4) La unitatile din localitatile urbane trebuie sa se asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului prin 
subsistemul de televiziune cu circuit inchis, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile
inregistrate vor avea calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
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ANEXA NR 1
Art. 14. 
(1) In statiile de comercializare a carburantilor/ combustibililor se asigura prezentele cerinte minime de securitate.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, 
de depozitare si de la pompele de distributie, asigurand stocarea acestora pe o perioada de 20 de zile. Imaginile
inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara identificarii numerelor autovehiculelor in zona pompelor, respectiv
recunoasterii persoanelor care acced in spatiul statiei.
Art. 15. -
(1) In spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 m2 masurile de securitate adoptate trebuie sa corespunda

prezentelor cerinte minimale de securitate.
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrarilor si
iesirilor, spatiilor de procesare, depozitare si de transfer al valorilor, precum si din spatiile amenajate pentru parcare. 
Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
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ANEXA NR 1
Art. 16. -
(1) In salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptand spatiile in care 
functioneaza mai putin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo in sistem TV, precum si in spatiile in care se 
desfasoara activitati conexe, care presupun incasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de 
castiguri, se asigura prezentele cerinte minimale de securitate.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de 
depozitare a valorilor si exteriorul intrarii in unitate, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile
inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiul respectiv.
Art. 17. -
(1) Casieriile furnizorilor de utilitati se amenajeaza pentru a se asigura securitatea persoanelor si a valorilor manipulate si

depozitate.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu 
numerar, de depozitare a valorilor, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate
trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiul respectiv.
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ANEXA NR 1
Art. 18. 
(1) Pentru asigurarea securitatii automatelor destinate tranzactiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor

respecta prezentele cerinte minimale cu privire la securitatea electronica si protectia mecanofizica.
(3) Automatele bancare destinate tranzactiilor cu numerar din sediile bancare trebuie sa fie supravegheate video in zona 
clientilor si in zona destinata alimentarii.

Prin HG 1002/2015 la normele metodologice, în anexa nr. 1, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8.1, cu 
următorul cuprins:
Art. 8.1
Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte
zone cu risc ridicat, detecție la efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau
echipamente."



30.01.2021

www.ascpd.ro

SUPRAVEGHEREA VIDEO IN CONTEXTUL GDPR - OBLIGATIE LEGALA

• Asadar, avem 11 categorii de unitati cu cerinte minimale de Securitate. Ce se intampla cu celelalte?
• A 12-a categorie de unitati si anume “fara cerinte minimale de securitate” inseamna ca evaluatorul, in functie de 

riscurile identificate propune masurile de securitate ca mijloc de tratare a acelor riscuri. 
• Asta poate insemna ca evaluatorul de risc la Securitate fizica poate propune un sistem de supraveghere video. 
• Zonele monitorizate pot fi : zona perimetrala si de acces, zona de tranzactionare, zona de transfer, zona de procesare, 

zona de depozitare, zona echipamentelor de securitate si zona de expunere asa cum sunt definite in art 2 Anexa 1 din 
HG 301/2012

De retinut!!!!
1. Obligativitatea Operatorilor de a avea o evaluare de risc la securitate fizica
2. Lipsa evaluarii de risc la securitate fizica reprezinta contraventie si este amendabila contraventional
3. In functie de statutul Operatorului, acesta poate fi cu cerinte minimale de securitate sau fara cerinte minimale de 

securitate. Adica, daca faci parte din categoria celor 11 tipuri de Operatori ai obligativitate legala de instalare a CCTV. 
Daca faci parte din categoria 12 este la latitudinea evaluatorului de a recomanda CCTV in functie de riscurile
identificate. Astfel CCTV este o masura de diminuare a riscului identificat.

4. Indiferent de statutul Operatorului nerespectarea implementarii masurilor trasate prin raportul de evaluare a riscului
reprezinta contraventie si este amendabila.



CCTV PRELUCREAZA DATE SENSIBILE?

• SUPRAVEGHEREA VIDEO NU ESTE CONSIDERATA INTOTDEAUNA CA 
PRELUCREAZA DATE SENSIBILE.

• INTOTDEAUNA NE RAPORTAM LA SCOPUL PENTRU CARE S-A 
INSTALAT SISTEMUL. (SCOPUL DE A REDUCE RATA INFRACTIONALITATII 
VA FI DIFERIT DE SCOPUL DE A MONITORIZA ACTIVITATEA UNUI 
PACIENT)

• ATUNCI CAND IMAGINEA VIDEO SE FOLOSESTE PENTRU A PRELUCRA 
DATE SENSIBILE, OPERATORUL VA TREBUI SA IDENTIFICE O EXCEPTIE 
DE LA ART 9 PRECUM SI UN TEMEI JURIDIC CONFORM ART 6.
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CCTV SI DATELE BIOMETRICE-RECUNOASTERE FACIALA

• SIMPLA IMAGINE DE SUPRAVEGHERE NU REPREZINTA O 
PRELUCRARE A DATELOR BIOMETRICE.

• PENTRU A FI DATA BIOMETRICA, ASUPRA IMAGINII DE 
SUPRAVEGHERE TREBUIE SA APARA O PRELUCRARE TEHNICA 
SPECIFICA SI CARE SA CONDUCA LA IDENTIFICARE UNICA A 
PERSOANEI – IN SCOPUL DE A IDENTIFICA IN MOD UNIC O 
PERSOANA FIZICA.

• PENTRU A IDENTIFICA O PRELUCRARE DE DATE BIOMETRICE 
TREBUIE AVUTE IN VEDERE 3 ELEMENTE:

1. NATURA DATELOR – REFERITOARE LA CARACTERISTICILE 
FIZICE, FIZIOLOGICE SAU COMPORTAMENTALE

2. MIJLOACE SI MODUL DE PRELUCRARE – DATELE TREBUIE SA 
REZULTE DINTR-O PRELUCRARE TEHNICA SPECIFICA

3. SCOPUL URMARIT – SA FIE UTILIZATE IN SCOPUL DE A 
IDENTIFICA IN MOD UNIC O PERSOANA FIZICA
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CCTV SI DATELE BIOMETRICE-RECUNOASTERE FACIALA – ce ne 
recomanda ANSPDCP

In adresa catre Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania, ANSPDCP 
recomanda urmatoarele:

Față de situația prezentată, subliniem că operatorii trebuie să utilizeze

pentru verificarea identității clienților mijloace mai putin intruzive, care nu

implică prelucrarea datelor biometrice, astfel încât să nu fie adusă atingere

dreptului la protecția datelor și viața privată.

În consecință, raportat la solicitările din conținutul adresei (pct. 5),

Autoritatea Națională de Supraveghere consideră că utilizarea mijloacelor 
de

recunoaștere facială de către operatorii de date din retail nu respectă 
principiile și condițiile legale de prelucrare a datelor personale prin 
raportare la scopul prelucrării, conform RGPD.
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DPIA

- GDPR - In cazul unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei
zone accesibile publicului.

- DECIZIA 174/2018 ANSPDCP - prelucrarea datelor cu caracter
personal având ca scop monitorizarea sistematică pe scară largă a 
unei zone accesibile publicului, cum ar fi supravegherea video în
centre comerciale, stadioane, pieţe, parcuri sau alte asemenea spaţii.

- Exceptii de la DPIA (Decizia 174/2018)  – daca prelucrarea se bazeaza
pe art 6 litera c) – obligatie legala sau e) – interes public si

- daca a fost facuta o DPIA in contextul adoptarii legii respective.

www.ascpd.ro

30.01.2021



DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL UTILIZARII CCTV
• CCTV prelucreaza date cu caracter personal => persoana vizata are drepturile conferite de 

GDPR!!!

Dreptul de acces – persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea cu privire la 
datele prelucrate. 

• In situatia in care persoana vizata solicita o copie dupa imagini, Operatorul trebuie sa ia masuri
tehnice astfel incat sa nu li se incalce drepturile altor persoane vizate care apar in material. 

• Operatorul poate lua masura tehnica de blurare a imaginii altor persoane.

• Nu trebuie sa ne folosim de “protectia drepturilor tertilor” pentru a limita dreptul de acces a 
persoanei vizate!!!!

• In cazul unei cereri de acces, datorita unui volum mare de date prelucrate prin intermediul CCTV, 
Operatorul poate fi in imposibilitatea de a identifica persoana vizata, astfel ca poate solicita
persoanei vizate sa specifice cat mai exact intervalul de timp in care considera ca a fost obiectul 
unei prelucrari prin sistemul CCTV (Data, ora aproximativa,etc)

• Raspunsul Operatorului trebuie sa fie cat mai exact si specificand in mod explicit camerele de 
supraveghere care au facut obiectul prelucrarii. 

• Evident termenul standard de raspuns este de 30 de zile. 
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL UTILIZARII CCTV

• Dreptul de stergere

• Chiar daca persoana vizata poate utiliza acest drept, Operatorul are o 
obligatie legala de a pastra acele imagini de supraveghere.

• De asemenea, tehnic nu este posibil de a sterge doar anumite imagini 
de pe sistemul de supraveghere.

• Folosind sistemul ciclic de stocare, imaginile se vor sterge automat 
dupa maxim 30 de zile.
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL UTILIZARII CCTV

Informarea persoanei vizate Art 13

• Informarea persoanei vizate

trebuie sa fie amplasata inainte

de intrarea in zona supravegheata

aproximativ la nivelul ochilor.
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EXEMPLE DE MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE

- Parolarea inregistratoarelor

- Crearea userilor de admin si utilizator cu configurarea unor anumite zone de acces ( de exemplu pentru un dispecer are acces doar la 
vizualizare live si playback fara posibilitatea de a extrage pe un suport extern)

- Blurarea unor zone care nu fac obiectul monitorizarii video

- Crearea unor politici specifice

- Procedura de achizitie a sistemelor CCTV plecand de la principiul “privacy by design”

- Incheierea unor acte aditionale specifice imputernicitilor (firme de securitate sau mentenanta)

- Limitarea accesului prin sisteme de control acces sau elemente mecano-fizice pe zonele unde se afla inregistratoarele

- Limitarea pe cat posibil ca imaginile sa fie expuse in exterior (transmise prin intermediul internetului)

- Utilizarea programelor antivirus si firewall pentru expunerea in exterior

- Utilizarea sistemelor de back-up

- Protejarea echipamentelor la expunerea unor variatii de curent, inundatii sau incendiu.

- Pozitionarea monitoarelor sau constructia unui mobilier astfel incat imaginile sa fie observate doar de catre persoanele care sunt autorizate 
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Utilizarea CCTV in contextul Asociatiilor de propietari – Opinia
ANSPDCP

Opinia ANSPDCP - Măsura instalării unui sistem de supraveghere video 
poate fi luată de către asociația de proprietari în baza interesului 
legitim al asociaţiei, de ex. pentru asigurarea pazei şi protecției 
persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de 
utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora, dar și în 
zona de acces în imobil sau lifturi.

• Asociatia de propietari functioneaza in baza legii 196/2018.

• Sunt entitati cu personalitate juridica care detin bunuri si valori care 
sunt administrate si exploatate in comun.
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Utilizarea CCTV in contextul Asociatiilor de propietari – Opinia
ANSPDCP

ART 2 Legea 333/2003
(1)Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile
autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 
societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori
valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.

Art 2 HG 301/2012 impune intocmirea unei evaluari de risc la securitate fizica

• Intra in categoria Unitati fara cerinte minimale de Securitate

• In functie de riscurile identificate => evaluatorul propune CCTV cel putin pe zona de acces, 
tranzactionare si depozitare. Poate propune in lift si zona perimetrala.

• Concluzie – obligatie legala nu interes legitim
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Utilizarea CCTV in contextul Asociatiilor de propietari – Opinia
ANSPDCP

Opinie ANSPDCP - În ceea ce privește instalarea camerelor video pe 
fiecare nivel/palier din imobil, apreciem că pentru prelucrarea
imaginilor respective este necesară obținerea consimțământului
fiecărui locatar de pe nivelul/palierul respectiv.

Obtinerea consimtamantului de la fiecare locatar pentru instalarea
CCTV pe palier devine imposibila pentru blocurile unde accesul catre
etajele superioare este unic (bloc cu 4 etaje) sau pentru cei care vin in 
vizita la locatarii blocului.
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