
I N F O R M A R E
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date este o instituţie
publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul Bucureşti - Sector 6,
str. Obcina Mare nr. 2, cu personalitate juridică şi este reprezentată de către Director. Structura
responsabilă cu implementarea măsurilor din domeniul protecţiei persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal este Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale, al cărui
personal poate fi contactat la numerele de telefon: 021.413.54.42 interior 25112, 25210,
25230.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în calitatea sa
de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei
protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le
efectuează conform cadrului legal în vigoare. În acest sens, instituția noastră se supune
controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, instituția noastră dezvoltă relații de colaborare cu Oficiul Responsabilului cu
Protectia Datelor Personale, care este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, fără personalitate juridică, ce exercită îndrumarea, coordonarea și monitorizarea
aplicării unitare a legislației în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, în cadrul structurilor/unitătilor Ministerului Afacerilor Interne. Informații
despre această structura a Ministerului Afacerilor Interne pot fi consultate accesând pagina de
Internet http://www.mai.gov.ro/index08_4.htm .

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date este operator de
date cu caracter personal care desfăşoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 15964, nr.
15965 şi nr.18808. Pentru a vizualiza notificările făcute de către instituţia noastră în legătură
cu prelucrările de date personale pe care aceasta le efectuează, se poate consulta Registrul de
evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, pe pagina de Internet a Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(http://www.dataprotection.ro).
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Pentru codul de operator nr. 15964, scopul prelucrării datelor personale este:
întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă
a persoanelor pentru cunoașterea numărului, a structurii şi a mişcării populaţiei pe teritoriul
României; contribuirea la ținerea evidenței electorale; obținerea de statistici cu privire la
populație.

Pentru codul de operator nr. 15965, scopul prelucrării datelor personale este:
gestionarea şi administrarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei
(S.N.I.E.P.), gestionarea şi administrarea la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor, a cărţilor de identitate, a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor
de înmatriculare a vehiculelor şi a altor documente necesare persoanelor în relaţiile cu statul.
Datele personale din paşaport şi cele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare
sunt furnizate de către persoanele vizate cu ocazia solicitării acestor documente la instituţiile
abilitate să le elibereze, care fac actualizarea bazelor de date ce sunt administrate de către
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Codul de operator nr. 18808 a fost atribuit pentru prelucrările de date cu caracter
personal în cadrul activităţilor de asigurare a securităţii persoanelor şi a bunurilor instituţiei
(supravegherea video şi controlul accesului). Aceste date personale nu sunt destinate
dezvăluirii către terţi.

Aceste activităţi specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate
prin următoarele acte normative:

 Legea nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

 Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români;

 Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, privind forma şi conţinutul actelor de identitate,
ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;



 Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

În ceea ce priveşte datele prelucrate în vederea actualizării şi administrării Registrului
naţional de evidenţă a persoanelor, datele personale sunt furnizate de către persoana vizată cu
ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din
acelaşi act normativ. Având în vedere prevederile actelor normative menţionate anterior, în
special dispoziţiile art. 19 alin. (2), coroborat cu art. 43 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cetăţenii
români au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii evidenţei
persoanelor. Refuzul comunicării datelor determină încălcarea dispoziţiilor legale privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi conduc în acelaşi
timp la imposibilitatea furnizării serviciilor publice către cetăţeni.

În scopul realizării atribuţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate
anterior, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate şi manuale următoarele
categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data
şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia,
studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria ş i
numărul actului de identitate, datele din paşaport, datele din permisul de conducere și din
certificatul de înmatriculare.

1. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, în activitatea de
valorificare a informațiilor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor, conform
prevederilor legale, acestea pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de
destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia; parteneri contractuali ai
operatorului; autorități judecătorești; autorități publice centrale/locale; instituții care prestează
servicii sociale și de sănătate; furnizorii de servicii și de bunuri; birouri de credit; societăți
bancare; societăți de asigurare și reasigurare; casele de asigurări de sănătate județene; Institutul
Naţional de Statistică; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Casa Naţională de
Pensii Publice; Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate; Guvernul României; Autoritatea
Electorală Permanentă; instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice,
securității naționale și justiției; instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor
bugetare prin modalitătile de executare silită prevazute de lege; Ministerul Finantelor Publice
și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice; instituții cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al
asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor; misiuni diplomatice străine acreditate în România și
misiuni diplomatice ale României aflate în străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe. La acestea se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condiţiile legii.



Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor
art.5, ale art. 29 şi ale art. 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date , cu modificările şi
completările ulterioare. Datele transferate în străinătate pot avea ca scop: constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, recuperarea creanţelor pe care autorităţile altor
state le au faţă de cetăţeni români, identificarea moştenitorilor, stabilirea paternităţii,
înmânarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenţă judiciară, îndeplinirea procedurii
privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, în vederea acţionării în justiţie, achitarea
contravalorii spitalizării sau stabilirea pensiei de întreţinere, identificarea părinţilor biologici ai
unor persoane adoptate în străinătate, confirmarea autenticităţii unor documente, citarea în
proces de divorţ, comunicarea datelor de stare civilă pentru cetăţenii români care pierd
paşaportul şi solicită titlu de călătorie.

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date are obligația de
a prelucra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, prin mijloace
automatizate și manuale, datele pe care persoana vizată le furnizează despre propria persoană
sau despre membrii familiei, în principal cu respectarea următoarelor acte normative:

 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare;

 Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

 Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de
natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu
caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date asigură respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate:

1. dreptul la informare (art. 12). Acest drept presupune că operatorii care prelucrează date
cu caracter personal au obligaţia de a informa persoanele ale căror date cu caracter
personal le prelucrează, cu privire la:

a. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia;
b. scopul în care se face prelucrarea datelor;
c. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

Această informare se face prin postarea informării la avizierul de la sediul instituţiei
noastre şi prin intermediului acestei pagini Internet.

2. dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13). Acest drept presupune că orice
persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, pentru



o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, în situaţia
în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice
acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere
şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,
precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se
efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului
de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor
de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din aceeași lege, de a înainta
plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei
pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei
legi.

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate şi
semnate, adresată Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date. Modelul de cerere se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre, sau la
sediul acesteia. Pentru prima solicitare în acelaşi an calendaristic, soluţionarea cererii
este gratuită. Începând cu cea de-a doua solicitare, în cursul aceluiaşi an, furnizarea
datelor se va face cu plată, conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale. În acest sens,
persoana interesată va ataşa la cerere un timbru fiscal cu valoarea de 5 lei (în
conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare) şi va achita o taxă de 1 leu (acestea aplicându-se
pentru fiecare nouă exercitare a dreptului de acces). Taxa de 1 leu va fi achitată în
contul IBAN RO35TREZ70620330108XXXXX deschis la Trezoreria sectorului 6
Bucureşti, C.I.F. 26362870 sau, în cazul depunerii cererii direct la sediul DEPABD, la
casieria instituţiei. În ambele cazuri o copie a chitanţei va fi ataşată la cererea
respectivă. Termenul de soluţionare a cererii este de 15 zile, iar expedierea răspunsului
se va face în funcţie de opţiunea solicitantului, exprimată în cerere. În cazul în care
solicitarea se primeşte prin fax, prin e-mail sau prin poştă, răspunsul către persoana
vizată este expediat la adresa de domiciliu a acesteia sau la o altă adresă indicată în
cerere, prin servicii poştale care să asigure că predarea se face exclusiv petentului, astfel
încât să existe certitudinea că persoana care a întocmit cererea este persoana vizată şi că
răspunsul va ajunge în posesia acesteia. De asemenea, persoana vizată are posibilitatea



să completeze cererea direct la sediul instituţiei noastre, ocazie cu care se va certifica şi
identitatea acesteia, la momentul depunerii documentului. În acest caz, răspunsul poate
fi transmis şi prin e-mail sau prin fax, conform opţiunii menţionate în cerere.

3. dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14). Acest drept presupune că orice persoană
vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror
prelucrare nu este efectuată conform legii, în special a datelor incomplete sau
inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
efectuată conform legii;

c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte
imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim
care ar putea fi lezat;

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate şi
semnate, adresată Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date. Modelul de cerere se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre, sau la
sediul acesteia. Cererea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al solicitantului,
precum şi de alte documente în sprijinul cererii de intervenţie.

4. În ceea ce privește dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, acesta nu poate fi
exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse
anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale
exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după
cum este prevăzut în art. 15 alin. (1). Dacă totuși persoana vizată apreciază că datele
sale personale sunt prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o
cerere de opoziție care se găseşte pe pagina de internet a instituţiei noastre sau la sediul
acesteia.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi
garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune că
orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa,
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată
prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii
sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte
asemenea aspecte;



b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date
care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

 dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). Acest drept presupune că, fără a se aduce
atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele
vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de
Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care le-au fost încălcate.


