
 

 

 
INFORMARE PACIENT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În conformitate cu prevederile articolelor 12, 13 și 14 din GDPR (Regulamentul general privind protecția 
datelor cu caracter personal) nr. 679/2016, vă aducem la cunoștință următoarele: 
 

1. DATELE INSTITUȚIEI 
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA 
str. Vadului, nr. 76, Hîrșova, jud. Constanța 
telefon: 0241/870.208 // e-mail: secretariat@spitalharsova.ro 
 

2. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR 
Nume: Andrei Dogaru 
Adresă de corespondență: str. Vadului, nr. 76 
telefon: 0241/870.208 // e-mail: DPO@spitalharsova.ro 
 

3. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR 
− acordarea asistenței medicale și monitorizarea stării de sănătate; 
− completarea fișelor și formularelor specifice (foaia de observație, formulare medicale, solicitări 

consult/investigații medicale, scrisoare medicală, bilet de trimitere/internare, bilet externare, concediu 
medical etc.); 

− înregistrarea în sistemul informatic; 
− înregistrarea efectuării serviciilor medicale; 
− decontarea serviciilor medicale; 
− gestionarea programelor naționale de sănătate; 
− raportarea în scopul supravegherii bolilor transmisibile. 

 
4. BAZA LEGALĂ 
Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale institutului în conformitate cu 

următoarele acte normative: 
− Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
− OMS 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate 

publică pentru anii 2017 și 2018; 
− OMS 1466/2008 privind aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile; 
− OMS 1611/2004 privind aprobarea circuitului informațional și al fișelor de declarare și supraveghere a 

infecției HIV/SIDA; 
− OMS 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în 

regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi; 
− Ordinul (CAS) 846/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017; 

− H.G. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile 
acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019; 

− H.G. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea 
bolilor transmisibile. 

− H.G. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G.1/2000. 
 
5. CATEGORII DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM 
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