
 

 

 

Politica de retenție (stocare) a datelor cu caracter personal. 

Păstrarea, arhivarea și distrugerea datelor cu caracter personal 
 

Introducere 

Politica de retenție (stocare) a datelor cu caracter personal este un instrument care ne asigură că cerințele 
privind principiul exactității și al limitării de stocare a datelor personale din cadrul Regulamentului General 
privind Protecția Datelor (GDPR), legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu 
caracter personal sunt respectate cu strictețe. Această politică înglobează principiul limitării reținerii în timp 
a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de 
timp necesară scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de stocare (retenție) a datelor 
personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității instituției, care va aloca perioade de 
retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele instituției, permițând desfășurarea 
activităților de eliminare/ștergere a adatelor personale într-o manieră consecventă și controlată. 

Regulamentul prevede că datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe 
o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele 

Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea 
vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică 
ori în scopuri statistice.   

Cu alte cuvinte, datele nu trebuie prelucrate mai mult decât este necesar. După împlinirea acestei perioade, 
datele vor fi distruse sau șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime. 

În practică, acest lucru se realizează prin implementarea unei Politici de retenție a datelor, unde vor fi 
precizate termenele limită pentru prelucrarea diferitelor categorii de date și prin implementarea unor soluții 
pentru ștergerea definitivă a datelor. 

Scopul prezentei Politici este de a se asigura că păstrarea, stocarea, arhivarea și distrugerea înregistrărilor 
și/sau documentelor care conțin date cu caracter personal, care sunt primite sau create de Centrul de 
Dezvoltare Socială T&CO (numită în continuare ”CDS”) în desfășurarea activităților sale, se realizează în 
conformitate cu cerințele GDPR și se aplică tuturor documentelor și/sau înregistrărilor fizice sau digitale, care 
sunt generate și/sau distribuite de instituție în desfășurarea operațiunilor sale și sunt legate de datele cu 
caracter personal colectate și prelucrate de instituție în orice formă, stocate fie la sediul și în sistemele IT ale 
instituție sau accesate de la distanță. 



 

 

Ce se califică drept informații personale sub GDPR? 

Așa cum se specifică în regulament, informațiile personale “înseamnă orice informație referitoare la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoana vizată“); o persoană fizică identificabilă este una 
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un 
număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, 
fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.” GDPR este menită să 
acopere toate informațiile personale pe care rezidenții le împărtășesc în mod obișnuit în cursul relațiilor cu 
orice entitate. 

I. Cadrul general 

(1) Pentru a respecta principiul prevăzut de Regulamentul European 2016/679 conform căruia datele cu 
caracter personal nu trebuie păstrate mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în 
care sunt prelucrate, este necesară implementarea unui sistem eficient de management al informațiilor. 

(2) Acest document descrie măsurile adoptate de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO (numită în continuare 
”CDS”) privind managementul tuturor informațiilor pe care le deține, indiferent de formatul acestora, 
inclusiv informații de natură confidențială și date cu caracter personal. 

(3) Această politică definește termenele de păstrare a documentelor până când acestea sunt fie distruse, fie 
arhivate permanent. 

(4) Această politică se aplică tuturor angajaților și reprezentanților CDS care utilizează documentele și 
sistemele informatice ale instituției (și în mod special date cu caracter personal) în desfășurarea 
activităților oficiale ale acesteia. 

(5) Această politică se aplică tuturor informațiilor și zonelor din care sunt accesate sistemele informatice ale 
instituției (inclusiv în cazul utilizării de acasă). 

(6) Această politică se completează cu următoarele documente: 

 Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pus în 
aplicare în România prin Legea 190/2018; 

 ORDIN nr. 493 Arhivare Documente în Formă Electronică; 

 LEGE nr.16 din 1996 republicată_Arhivele Naționale; 

 LEGE nr. 135 din 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică; 



 

 

 Norme aplicare Legea nr. 135 din 2007 privind arhivarea documentelor în formă 
electronică; 

 Politica de securitate a datelor cu caracter personal; 

 Reglementările legale în vigoare, cu privire la termenele de păstrare a diferitelor 
tipuri de documente. 

II. Definiții 

(7)            Termenii utilizați în cadrul acestui document sunt definiți în cele ce urmează: 

   Documentele sunt informațiile create, primite, transmise sau păstrate de CDS în 
desfășurarea activităților sale sau pentru îndeplinirea unor obligații legale, indiferent 
de forma acestora; 

 Retenția (păstrarea) reprezintă perioada de timp pentru care se păstrează 
documentele; 

 Clasarea, în acest context, se referă la acțiunile întreprinse sau care vor fi întreprinse 
pentru a determina soarta documentelor, respectiv dacă acestea vor fi distruse, 
șterse sau transferate într-o arhivă permanentă. 

 Ștergerea, în cazul documentelor electronice, se referă la distrugerea completă a 
acestora și implică măsuri care să împiedice recuperarea datelor chiar dacă sunt 
utilizate tehnici și aplicații specializate în recuperare. 

 În situațiile în care nu este încă posibilă clasarea documentelor, acestea pot fi 
programate pentru revizuire la o dată ulterioară. Aceasta presupune analizarea 
documentelor la o dată ulterioară la care se poate determina soarta lor. 

III. Scop și obiective 

(8) Scopul implementării unui sistem eficient de management al informațiilor care cuprind date cu 
caracter personal este acela de a asigura păstrarea înregistrărilor de o asemenea manieră încât: 

 să fie stocate în mod corespunzător, ținând cont de confidențialitatea conținutului; 



 

 

 să fie ușor de găsit atunci când sunt necesare (nu întotdeauna acestea sunt 
disponibile pentru utilizare imediată); 

 să fie respectat principiul limitării perioadei de stocare (datele vor fi păstrate doar 
atât timp cât este necesar); 

 să fie protejate informațiile care reprezintă resurse valoroase pentru instituție; 

 să permită reducerea volumului și a costurilor de stocare atât pentru înregistrările în 
format fizic cât și pentru cele în format electronic; 

 să prevină menținerea inutilă a unor duplicate. 

IV. Tipuri de informații 

(9) Documentele sunt reprezentate de informațiile create, primite sau transmise în cursul derulării 

activitătilor oficiale ale instituției, indiferent de formatul în care se prezintă. Informațiile (inclusiv date cu 

caracter personal) se pot regăsi în: 

 scrisori și alte tipuri de corespondență; 

 minute și procese verbale ale ședințelor;  

 imagini și fotografii, înregistrări audio și video;  

 contracte;  

 facturi;  

 fișiere electronice;  

 baze de date;  

 e-mailuri;  

 postări online pe paginile de social media;  



 

 

 memoria telefoanelor și a altor dispozitive mobile;  

 programe informatice etc. 

Prin urmare, orice documente în format letric sau fișiere electronice mentionate în Planul de retenție a 
documentelor din Anexa 1 a acestei politici vor fi păstrate pentru perioada de timp indicată în dreptul fiecărei 
categorii. 

(10) Alte informații care nu au statut de documente. Nu toate informațiile care circulă în cadrul instituției au 
statut de documente. Există o categorie de date care pot fi eliminate sau șterse la discreția utilizatorilor 
atunci când acestea și-au îndeplinit rolul sau scopul temporar, precum și date care pot fi distruse în siguranță 
deoarece nu fac obiectul acestei politici. Exemple de astfel de date pot include, dar fără a se limita la acestea, 
următoarele tipuri: 

 duplicate ale unor documente originale (atunci când nu mai sunt necesare); 

 schițe preliminare (draft-uri) de scrisori, rapoarte, foi de lucru, minute ale unor 
ședințe ș.a. care nu reprezintă etape semnificative ale unui proiect sau proces 
decizional; 

 cataloage, manuale, cărți, reviste și alte tipărituri provenind din surse externe 
instituției și păstrate în principal doar pentru referință; 

 mailuri de tip spam și junk. 

V. Planul de retenție a documentelor 

(11) Documentelor vor fi păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor Instituției sau 
pentru respectarea cerințelor legislative specifice. Termenul de păstrare poate varia de la câteva luni 
până la câteva zeci de ani, deși, în unele cazuri, poate fi necesară arhivarea permanentă a documentelor. 
În Anexa 1 sunt prezentate perioadele generale de retenție a datelor. 

(12) În mod excepțional, perioadele de retenție prevăzute în planul de retenție pot fi prelungite în cazul unor 
investigații ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru a 
putea dovedi respectarea obligațiilor legale sau în cazul exercitării drepturile legale în cazul unor procese. 

(13) În situația în care perioada de retenție pentru un anumit document a expirat, se va efectua o analiză 
înainte de a lua decizia finală cu privire la clasarea acestuia. Responsabilitatea finală cu privire la păstrarea 



 

 

sau distrugerea documentului în cauză revine managerului de proiect și se aplică pentru toate informațiile 
care fac parte din sfera de activitate a departamentului. 

(14) Instituția va efectua backup-uri periodice ale informațiilor electronice pentru a putea asigura recuperarea 
datelor în caz de dezastru. Procesul de backup va opera pe perioade de 90 de zile calendaristice. Astfel, 
pot fi situații în care deși informațiile electronice au fost șterse din computere, datele de backup vor 
continua să existe în servere pentru încă 90 de zile înainte de a fi eradicate permanent. 

(15) Instituția trebuie să aibă capacitatea de a regăsi informațiile pe care le păstrează, în special dacă acestea 
fac obiectul unei cereri de acces la datele cu caracter personal. Rata progresului tehnologic face ca forma 
și formatul mediilor de stocare să fie într-o permanentă schimbare, ceea ce determină o durată finită de 
viață a acestora. Chiar și atunci când informația de pe suportul de stocare rămâne intactă, capacitatea 
continuă a echipamentelor respective de a o citi nu poate fi garantată. Prin urmare, trebuie avută în 
vedere problema arhivării pe termen lung și a recuperării informațiilor deținute electronic și vor fi avute 
în vedere formate de fișiere care să poată fi accesate și peste ani. În momentul de față, formatul PDF/A 
(Portable Document Format/Archive) de fișiere oferă certitudinea că documentele electronice vor fi 
reproduse în exact același fel în anii care vor urma. 

(16) Soluțiile externe de stocare a datelor bazate pe cloud (Google Drive, Google Docs, Dropbox etc.) nu sunt 
recunoscute ca fiind parte a sistemului de păstrare a datelor implementat de instituție. Acestea pot fi 
utilizate doar ca soluții temporare de stocare și distribuire a unor documente în cadrul unor activități care 
presupun colaborarea cu organizații externe sau cu terți. Odată ce proiectele sau activitățile respective au 
fost finalizate, angajații vor transfera toate documentele pe un drive din rețeaua internă a instituției. 

VI. Clasarea documentelor: arhivarea și distrugerea 

A. Arhivarea 

(18) Arhivarea documentelor elaborate în cadrul proiectului este o activitate care trebuie realizată atât în 
perioada implementării proiectului cât și după finalizarea acestuia, perioadă în care pot interveni 
verificări suplimentare din partea autorităților.  

(19) Arhivarea se face:  
a) pe format de hârtie, în dosare speciale de arhivă. Fiecare dosar are un opis pe care este înscris fiecare 
document conţinut de dosar și numărul de pagini.  
b) în format electronic, beneficiarul asigurându-se că sunt îndeplinite toate condiţiile de securitate cerute 
şi acceptate de standardele de securitate în vigoare. Arhivarea pe suport electronic se face pe CD-uri sau 
pe memorii externe, care, de asemenea, îndeplinesc condiţiile standard de securitate a informaţiei.  



 

 

Toate documentele trebuie să fie păstrate astfel încât să fie respectate condițiile minime de siguranță 
împotriva degradării, sustragerii, pierderii și să permită accesul controlat la acestea. Spațiul destinat 
arhivării trebuie să fie special amenajat, astfel încât să se asigure păstrarea în bune condiţii a 
documentelor. Astfel, spaţiul special amenajat pentru arhivare, trebuie dotat cu mijloace adecvate de 
păstrare şi protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a 
incendiilor.  
Dosarele și locurile de păstrare/arhivare a documentelor proiectului să fie identificate prin etichete care 
conțin elemente de identificare a proiectului/contractului de finanțare (cod proiect, titlu proiect, POCU 
2014-2020 etc). 
Beneficiarul și membrii parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde 
se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, 
și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, atât pe 
suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel 
încât, să permită verificarea lor. 
 

(20) Documentele a căror perioadă de retenție a expirat vor fi supuse unei analize (efectuate de către 
departamentul de resort, cu consultarea responsabilului cu protecția datelor) în urma căreia se va decide 
soarta acestora, respectiv dacă vor fi transferate în arhivă sau distruse. 

(21) În cazurile în care, la momentul analizei, nu poate fi luată o decizie cu privire la clasarea documentelor, se 
va stabili o nouă dată pentru revizuirea acestora. 

(22) Angajații instituției au responsabilitatea de a lua măsuri de precauție atunci când păstrează sau distrug 
documente care conțin date cu caracter personal. 

(23) Documentele pentru care se impune păstrarea în original vor fi arhivate în condiții de siguranță fie în 
arhiva proprie a instituției, fie transferate către Arhivele Naționale, fie în administrarea unei societăți 
specializate, în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea cerințelor legale în materie. 

(24) Documentele în format electronic propuse pentru arhivare permanentă vor fi stocate pe un server 
dedicat, pentru care vor fi asigurate măsuri de securitate adecvate. 

(25) Documentele arhivate vor fi indexate astfel încât să fie facilitată identificarea și găsirea lor cu ușurință. 

(26) După finalizarea perioadei de implementare, se menține obligația beneficiarului și a membrilor 
parteneriatului de a asigura sustenabilitatea și durabilitatea proiectului, conform specificațiilor asumate 
în cererea de finanțare, și de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării pe o perioadă 
de 3 (trei) ani de la data închiderii POCU și de a pune la dispoziția AMPOCU/OIPOCU delegat, Autorității 



 

 

de Certificare, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții 
Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de 
utilizare a finanțării nerambursabile. 

B. Distrugerea 

(24) Pentru documentele pentru care s-a decis distrugerea se va ține seama de nivelul de confidențialitate a 
informațiilor pe care acestea le conțin. Astfel: 

• documentele de nivel I sunt cele care conțin informații cu cel mai înalt grad de securitate 
și confidențialitate și cele care conțin date cu caracter personal (de exemplu, dosare de 
personal, date medicale, acte de identitate etc.); 

• documentele de nivel II sunt documente care conțin informații confidențiale precum 
numele părților unui contract, semnături, adrese sau date care ar putea fi folosite de 
terți pentru comiterea unor infracțiuni dar care nu conțin date cu caracter personal; 

• documentele de nivel III sunt cele care nu conțin nici un fel de informații confidențiale sau 
date cu caracter personal și care sunt publice (de exemplu: manuale, broșuri, 
newslettere etc). 

(25) Metodele de eliminare a datelor depind de natura documentelor și vor fi alese pe baza criteriului 
adecvării. Astfel: 

 pentru documentele de nivelul III, pe suport de hârtie, acolo unde este posibil, se va avea 
în vedere reciclarea (operațiunea de eliminare poate fi externalizată în acest caz printr-o 
societate specializată în reciclarea deșeurilor). 

 documentele de nivel I și II pe suport de hârtie vor fi distruse în condiții de siguranță, 
folosind distrugătoare de hârtie de tip MicroShred (confetti). Nerespectarea acestei 
prevederi poate avea drept consecință dezvăluirea neintenționată a unor date cu 
caracter personal către terțe părți și poate atrage sancțiuni sau procese pentru 
încălcarea GDPR. 

 documentele de nivel I și II în format electronic vor fi supuse procedeelor de ștergere 
electronică ireversibilă, asigurând eliminarea acestora fără posibilitatea recuperării 
datelor prin software specializat; 



 

 

 documentele de nivel III în format electronic pot fi șterse în manieră obișnuită, cu SHIFT 
DELETE. 

 distrugerea documentelor de nivel I și II va fi consemnată într-un proces verbal de 
distrugere care va conține informații despre ce documente au fost distruse, când au fost 
distruse, de către cine și prin ce metodă. Acest proces verbal va face referire însă la tipul 
generic de document și nu la conținutul acestuia, pentru a nu include date cu caracter 
personal (de exemplu, ”Reclamații 2021” și nu ”Reclamații POPESCU ION” sau ”Rapoarte 
de evaluare grupa I” în locul unei enumerări a cursanților care au participat la cursuri). 

  
VII. Validitatea politicii (versiunea 1 - 2021) 
Această politică a intrat în vigoare la data de 29.11.2021 și va fi verificată și actualizată periodic de 
responsabilul cu protecția datelor. 

 


