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INFORMARE 

 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN 

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO,  

LA NIVELUL CURŢII DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

Curtea de Apel Târgu-Mureș este un obiectiv supravegheat video. 

Necesitatea instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video la 

sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost şi este determinată de respectarea 

obiectivului privind buna organizare şi funcţionare a instanţei, conform 

atribuţiilor stabilite prin art. 7 alin. (1) lit. a) – b), art. 8 alin. (1) lit. i) – k) din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015. 

Sistemul de supraveghere prin mijloace video din clădirea ce constituie 

sediul administrativ al Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost instalat şi funcţionează 

ca urmare a rapoartelor privind analiza de risc la securitatea fizică a obiectivului 

Curtea de Apel Târgu-Mureş, aprobate de conducerea Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş şi de conducerea Curţii de 

Apel Târgu-Mureş, anexate planurilor anuale de protecţie şi pază.  

Supravegherea prin mijloace video se utilizează concomitent cu 

mijloacele convenţionale de control, supraveghere a accesului în clădire şi 

menţinerea ordinii interioare, paza sediului instanţei, a bunurilor şi valorilor 

aparţinând acesteia, servicii asigurate de Jandarmeria Română – Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi „Colonel Sabin Motora” Mureş, conform art. 121 din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cât şi potrivit analizei de risc 

efectuate la nivelul instanţei. 

 Curtea de Apel Târgu-Mureș, în calitate de operator, 

prelucrează imaginile filmate prin intermediul sistemului de 
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supraveghere video instalat la sediul instanţei, cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu, şi anume: 

 a) Regulamentul (UE) Nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), adoptat de Parlamentul 

European şi Consiliul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

L119 din 4 mai 2016; 

 b) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor); 

 c) Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 

scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii 

infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, 

precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

 d) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

  e) Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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  f) Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  g) Hotărârea de Guvern nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi 

protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi; 

  h) Hotărârea de Guvern nr. 908/2017 pentru aprobarea Cadrului Naţional 

de Interoperabilitate; 

  i) fişele posturilor 

 Zonele supravegheate 

Sistemul de supraveghere prin mijloace video este utilizat la sediul Curții 

de Apel Târgu-Mureș, situat provizoriu în municipiul Târgu-Mureș, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureș. 

 Supravegherea prin mijloace video vizează locuri şi spaţii deschise sau 

destinate publicului, inclusiv căile de acces de pe domeniul public sau privat în 

clădirea ce constituie sediul instanţei şi în curtea imobilului, în condiţiile 

prevăzute de lege.  

  Camerele de supraveghere video sunt montate în locuri vizibile. 

  Sunt supravegheate prin mijloace video:  

 - zonele de acces şi spaţiile destinate publicului; 

 - zonele de acces ale persoanelor private de libertate. 

 Nu sunt monitorizate sălile de şedinţă şi zonele în care există un nivel 

ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată (birouri, toalete, etc.). 
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 Datele cu caracter personal colectate prin supravegherea cu 

mijloace video 

 Curtea de Apel Târgu-Mureș utilizează sistemul de supraveghere video 

doar în scop de securitate şi control acces. 

 Cu ajutorul acestuia se supraveghează accesul în incinta instituţiei, se 

asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor (personal propriu, 

justiţiabili, participanţi la procedurile judiciare sau vizitatori, etc.). Sistemul de 

supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, cum ar fi 

sistemul de control acces, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii 

de securitate elaborate la nivelul instanţei, şi ajută la prevenirea, combaterea şi, 

dacă este cazul, la cercetarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului 

neautorizat în şi din spaţiile securizate, în şi din încăperile protejate, accesul 

neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale. În plus, 

sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea 

furturilor de echipament sau de bunuri deţinute de instanţă ori de personalul ce 

îşi desfăşoară activitatea în instanţă sau la prevenirea, detectarea şi investigarea 

riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară 

activitatea la locaţia supravegheată. 

 Sistemul de supraveghere cu mijloace video nu este utilizat în alt scop 

decât cel menționat anterior, nu foloseşte la monitorizarea activităţii 

personalului instanţei sau la întocmirea pontajului şi nu este un mijloc de 

investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau 

procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor în care se produce un incident de 

securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe 

excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei 

investigaţii disciplinare sau penale, pe baza unei solicitări argumentate, 

formulată în condiţiile legii). 
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 Beneficiile sistemului de supraveghere cu mijloace video 

 Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a accesului persoanelor 

(intrări şi ieşiri), restricţionarea accesului persoanelor străine, cu excepţia 

acelora care justifică un interes prin raportare la specificul activităţii instanţei, 

eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute, respectarea 

normativelor şi legislaţiei în materie pentru obiectivele cu risc. 

 Protejarea vieţii private şi securitatea informaţiilor 

 Pentru protejarea securităţii sistemului de supraveghere video şi pentru 

sporirea gradului de protecţie a vieţii private, se aplică următoarele măsuri 

tehnice şi organizatorice: 

 a) limitarea timpului de stocare a materialului filmat la 30 de zile, în 

conformitate cu cerinţele de securitate; 

 b) mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile 

înregistrate) se află în spaţii securizate, protejate de măsuri de securitate fizică; 

 c) utilizatorii cu drept de acces au semnat declaraţii de confidenţialitate, 

prin care se obligă să respecte prevederile legale şi regulamentare în domeniu; 

 d) dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaşte, 

doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu; 

 e) membrii personalului (atât externi, cât şi interni) care au acces la 

sistemul de supraveghere video şi la data stocate semnează acorduri de 

confidenţialitate; 
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 f) doar administratorul de sistem, numit în condiţiile art. 2 lit. a), are 

dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, 

conform procedurii generale de acces la bazele de date; 

 g) administratorul de sistem ţine în permanenţă o listă actualizată a tuturor 

persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu 

specificarea tipului de acces; 

 h) administratorul - responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal 

va fi consultat înainte de achiziţionarea sau instalarea oricărui nou sistem video 

de protecţie. 

 Accesul la datele personale şi dezvăluirea acestora  

 Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de 

supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat 

prin atribuţiile specificate în decizia preşedintelui Curţii de Apel Târgu-Mureş şi 

cuprinse în fişa postului (în ce scop şi ce tip de acces).  

 În special, Curtea de Apel Târgu-Mureș impune limite în privinţa 

persoanelor care au dreptul: 

 a) să vizioneze materialul filmat în timp real; 

 b) să vizioneze înregistrarea materialului filmat în cazurile prevăzute 

expres de lege sau în cazul incidentelor de securitate; 

 c) să copieze şi să descarce orice material filmat. 

 Curtea de Apel Târgu-Mureș se obligă să pună la dispoziţia organelor 

judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este 

surprinsă săvârşirea unor presupuse fapte cu caracter infracţional sau 

contravenţional. 
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 Durata de stocare a datelor  

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de 

supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează 

datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu va depăşi 30 de 

zile, după care se şterg automat, în ordinea în care au fost înregistrate.  

 În cazul producerii unui incident de securitate, imaginile relevante pot fi 

salvate şi păstrate pe o durată ce depăşeşte limita normală, în funcţie de timpul 

necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este 

documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic. 

 Drepturile persoanei vizate de datele obţinute prin 

supravegherea cu mijloace video 

 Curtea de Apel Târgu-Mureș asigură respectarea drepturilor legale ale 

persoanelor vizate de sistemul de supraveghere video, conform legii. Persoanele 

implicate în activitatea de supraveghere video şi cele responsabile de 

administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu 

caracter personal. 

 Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi 

permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi 

localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existenţa camerelor de 

supraveghere şi să transmită informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor 

personale. 

 Exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie 

 Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele 

vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc, deţinute de Curtea 

de Apel Târgu-Mureș, putând solicita intervenţia 
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(ştergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau putând să se opună 

prelucrărilor, conform legii. 

 Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter 

personal ca urmare a utilizării camerelor video trebuie să fie adresată, în scris, 

Curții de Apel Târgu-Mureș, o copie a acesteia fiind trimisă administratorului - 

responsabil cu protecţia datelor personale. 

 În cazul în care persoana vizată are alte întrebări legate de prelucrarea, de 

către Curtea de Apel Târgu-Mureș, a datelor personale care o privesc, se poate 

adresa, în scris, administratorului - responsabil cu protecţia datelor personale, 

desemnat potrivit art. 2 lit. a). 

 Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în scris, în 

termen de 15 zile. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi 

informată asupra motivului de amânare a comunicării răspunsului, precum şi 

asupra termenului în care, după parcurgerea procedurii, i se va comunica acest 

răspuns, în scris. 

 Dacă există solicitarea scrisă expresă a persoanei vizate, i se poate acorda 

dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite 

o copie a acestora.  

 Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu 

prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria 

imagine; imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate 

astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor).  

 În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se 

identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când 

participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a 

fost înregistrată de camerele de supraveghere video.  
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 De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă, astfel 

încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai uşor în imaginile filmate. 

 Există posibilitatea refuzului dreptului de acces în situaţia în care se aplică 

excepţiile prevăzute de lege.  

 Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care 

există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de 

exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane, neexistând posibilitatea de a 

obţine consimţământul lor sau neputându-se extrage, prin editarea imaginilor, 

datele personale privind alte persoane decât cea care a făcut solicitarea de a 

vizualiza imaginile înregistrate sau de a i se trimite o copie a acestora. 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL 

CURȚII DE APEL TÂRGU-MUREȘ 

 


