
NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) este o instituţie
publică cu personalitate juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul
Bucureşti - Sector 6, str. Obcina Mare nr.2, telefon 021.440.24.40, e-mail depabd@mai.gov.ro, care
este organizată şi care funcţionează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1367/2009 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date.

DEPABD în calitate de operator de date cu caracter personal are ca atribuţii principale: actualizarea,
utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.),
furnizarea datelor de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, operatori
economici şi de alte persoane pentru derularea unor acţiuni de interes general, reglementate prin acte
normative, gestionarea şi administrarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor
(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.

Prezenta informare vizează furnizarea unor informaţii cu caracter general cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră personale şi la drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/679 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) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor
personale, în vigoare.

Scopurile şi baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, DEPABD în calitatea sa de operator de
date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecţii a persoanelor cu
privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în
vigoare, la standarde ridicate.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date

- Operator de date cu caracter personal -
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DEPABD prelucrează datele dumneavoastră personale în acord cu prevederile Regulamentului general
privind protecţia datelor, în calitate de operator, prin intermediul
serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru
derularea următoarelor activităţi:

1. furnizarea datelor de identificare a persoanei în baza portocoalelor încheiate cu autorităţi şi
instituţii publice pentru îndeplinirea activităţilor proprii, sau în baza contractelor de furnizare
de date încheiate cu operatorii economici şi de alte persoane pentru derularea unor acţiuni de
interes general;

2. furnizarea datelor personale către persoane fizice sau juridice în condiţiile art.10 din
Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

3. 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

4. actualizarea, utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
în scopul cunoaşterii populaţiei şi stare civilă; statistică; evidenţă electorală;

5. gestionarea şi administrarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor
(S.N.I.E.P.);

6. emiterea actelor de identitate şi de stare civilă, în cazurile speciale prevăzute de lege;
7. soluţionarea cererilor formulate de persoane fizice sau juridice în materia stării civile;
8. soluţionarea cererilor e exercitare a drepturilor recunoscute persoanelor fizice de art.15-22 din

Regulamentul general privind protecţia datelor;
9. gestionarea semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări şi din Sistemul

Informatic Schengen cu privire la certificate de stare civilă declarate pierdute în alb, la cărţile
de identitate emise, declarate pierdute în ţară şi la cărţile de identitate emise, declarate pierdute
sau furate în străinătate; În îndeplinirea acestei activităţi date personale aferente documentelor
de identitate declarate pierdute, furate sau care au fost anulate sunt introduse în sisteme
informatice destinate prevenirii folosirii frauduloase a documentelor de identitate, utilizate de
către autorităţi publice din România şi din statele parte la Convenţia Interpol (baza de date
SLTD Interpol) sau care aplică Acquis-ul Schengen (Sistemul SIS II), în vederea depistării şi a
retragerii acestora. În aceste cazuri, se asigură inclusiv schimb de suplimentar de informaţii şi
de date personale, în scopul aplicării legislaţiei specifice;

10. Soluţionarea petiţiilor şi a altor cereri formulate de către persoane.

Datele cu caracter personal sunt transferate către state terţe sau organizaţii internaţionale de natură
sistematică doar în cadrul cooperării cu INTERPOL, cu respectarea dispoziţiilor art.13, art.14, art.44,
45, 46 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile
art.49 din Regulamentul general privind protecţia datelor sunt transferate date în cazuri punctuale.
Datele transferate către state terţe 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,
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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.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Datelor personale care vă aparţin sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin DEPABD
ca urmare a aplicării următoarelor acte normative care vizează direct atribuţiile instituţiei:

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

2. 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;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a
numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

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

5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare;

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

7. Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români;

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

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

10. Legea nr.141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea S.I.N.S. şi participarea
României la Sistemul Informatic Schengen, republicată;

11. Hotărârea Guvernului nr.966/2010 privind drepturile de acces ale autorităţilor publice române
la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, cu modificările şi completările ulterioare;

12. O.M.A.I. nr.212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale
competente din cadrul MAI aferente semnalărilor din S.I.N.S. sau SIS, cu modificările şi
completările ulterioare;

Totodată, DEPABD prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce îi
revin intemeiul:

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

2. Hotărârea Guvernului 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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De asemenea, DEPABD prelucreaza datele cu caracter personal ale angajaţilor proprii în scopuri
prevăzute de lege, circumscrise organizării activităţii şi îndeplinirii atribuţiilor instituţiei.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date are obligaţia de a prelucra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificatedatele pe care persoana vizată le furnizează
despre propria persoană sau despre membrii familiei, în principal cu respectarea următoarelor acte
normative:

1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date;

2. 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;

3. 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

4. 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.

La acestea, se adaugă propriile proceduri sau politici de protecţie a datelor personale, elaborate în
aplicarea actelor normative menţionate.

Pe durata tuturor prelucrărilor de date personale, instituţia se supune controlului Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro) şi dezvoltă
relaţii de colaborare cu Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, care este structura specializată care exercită îndrumarea, coordonarea şi
monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către structurile şi unităţile Ministerului Afacerilor Interne. Sunt avute
în vedere ghidurile, deciziile şi recomandările emise de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi documentele de corodonare elaborate de către
Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

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:

1. numele şi prenumele;
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2. prenumele părinţilor;
3. sexul;
4. data şi locul naşterii;
5. datele din actele de stare civilă;
6. adresa de domiciliu/reşedinţă;
7. Profesia;
8. Studiile;
9. starea civilă;
10. situaţia militară;
11. imaginea digitală;
12. codul numeric personal;
13. seria şi numărul actului de identitate;
14. datele din paşaport; din permisul de conducere şi cele din certificatul de înmatriculare.
15. Informaţii privind condamnări penale sau măsuri de siguranţă.

În anumite situaţii, în bazele de date prelucrăm informaţii cu privire la menţiuni operative înscrise la
solicitarea autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, precum şi la sancţiunile contravenţionale
aplicate la regimul circulaţiei rutiere.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele personale sunt obţinute în principal de la:
1. Cetăţenii români cu ocazia formulării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sau a

certificatelor de stare civilă;
2. Comunicările transmise de autorităţile publice pentru actualizarea R.N.E.P. cu informaţii

privind statutul civil al persoanelor
3. Comunicările transmise de autorităţile publice care privesc condamnări penale sau măsuri de

siguranţă;
4. Comunicări ale autorităţilor publice pentru gestionarea semnalărilor din SINS sau SIS .

În ceea ce priveşte datele prelucrate în vederea actualizării şi administrării Registrului naţional de
evidenţă a persoanelor, datele cu caracter personal 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, adică la
imposibilitatea emiterii documentelor de identitate.
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Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, atribuţia legală a
DEPABD de administrare la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa paşapoartelor, a
permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor constă în gestionarea unor
copii ale bazelor de date relevante, administrate de către Direcţia Generală de Paşapoarte şi de Direcţia
Regim Permise de Conducere şi Certificate de Înmatriculare a Vehiculelor, prin sistemele informatice
proprii. Cu privire la aceste informaţii, sarcina principală a Direcţiei este stocarea şi structurarea
acestora şi punerea la dispoziţia beneficiarilor legali într-o viziune integrată, prin intermediul aplicaţiei
Portal DEPABD.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt destinate utilizării pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de către DEPABD
operator şi, în activitatea de valorificare a informaţiilor din Registrului naţional de evidenţă a
persoanelor, conform prevederilor legale, acestea pot fi comunicate următorilor destinatari sau
categorii de destinatari:

1. persoanei vizate şi reprezentanţilor legali ai acesteia;
2. parteneri contractuali ai operatorului;
3. autorităţi judecătoreşti;
4. autorităţi publice centrale şi locale;
5. instituţii care prestează servicii sociale şi de sănătate;
6. furnizorii de servicii şi de bunuri;
7. casele de asigurări de sănătate judeţene;
8. Institutul Naţional de Statistică;
9. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
10. Casa Naţională de Pensii Publice;
11. Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate;
12. Autoritatea Electorală Permanentă;
13. instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi

justiţiei; instituţii publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin
modalităţile de executare silită prevazute de lege;

14. Ministerul Finantelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitelor datorate de persoanele fizice şi a altor obligaţii fiscal;

15. instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi
ocrotirii sociale a bătrânilor;

16. misiuni diplomatice străine acreditate în România şi misiuni diplomatice ale României
aflate în străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

La acestea se pot adăuga şi alte entităţi de drept public sau privat, în condiţiile stabilite prin acte
normative exprese. Comunicarea datelor personale se poate face atât prin acordarea accesului direct,
prin aplicaţii informatice dedicate, sau prin realizarea de furnizări de date în regim off-line, pe suport
optic, sau în format tipărit. Toate aceste transferuri de date se fac în baza legii şi în condiţiile stabilite
prin intermediul unor protocoale de colaborare elaborate cu foarte mare responsabilitate şi cu o atenţie
specială la respectarea principiilor enunţate de Regulamentul general privind protecţia datelor.
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Drepturile persoanelor vizate şi modul de exercitare a acestora

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, persoanele vizate au
următoarele drepturi:

 dreptul la informare, prevăzut de art.13 şi art.14 - dreptul persoanei vizate de a fi informată cu
privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale Responsabilului cu protecţia
datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal
vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de
legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în
care pot fi exercitate;

 dreptul de acces la date, prevăzut de art.15 - dreptul persoanei vizate de a obţine de la
operatorul de date la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter
personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 dreptul de rectificare a datelor inexacte care o privesc, precum şi completarea datelor
incomplete, prevăzut de art.16 - exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei
cereri argumentate, adresată Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date, cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Municipiul Bucureşti.

 dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), prevăzut de art.17 - dreptul persoanei vizate
de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege, ştergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană.

 dreptul la restricţionarea prelucrării, prevăzut de art.18 - dreptul persoanei vizate de a obţine, la
cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege,
marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a
acestora.

 dreptul la portabilitatea datelor, prevăzut de art.20 - dreptul persoanei vizate de a primi, la
cerere şi în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în
mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date sa fie transmise de
către operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege;

 dreptul de opoziţie, prevăzut la art.21 - dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment,
din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal
care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege.

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prevăzut la art.22 - dreptul persoanei vizate de
a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe
prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte
juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
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 dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, prevăzut la art.77, art.78, art.79 - dreptul persoanei vizate de a se adresa
cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia
aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

În referire la drepturile recunoscute de Regulament, în ceea ce priveşte drepturile prevăzute de art.17,
art.18 şi art.21, precizăm faptul că acestea nu pot fi exercitate în cazul prelucrării efectuate de către
instituţia noastră, în condiţiile expuse în prezenta informare, întrucât datele personale sunt prelucrate
în temeiul unor prevederi legale exprese, în limitele prevăzute de acestea.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de regulament, persoanele vizate pot descărca formularele
existente pe pagina de internet a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date, care pot fi transmise conducerii Direcţiei.

În vederea asigurării unei protecţii adecvate a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, 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 predarea exclusiv petentului, astfel încât să existe certitudinea că
persoana care a întocmit cererea este persoana vizată şi că va primi personal răspunsul. Prin mijloace
electronice, de tip e-mail, persoana vizată poate fi informată numai cu privire la soluţionarea cererii.
Răspunsul poate fi transmis şi prin e-mail, numai dacă cererea a fost depusă personal la Direcţie sau
printr-o altă modalitate prin care un operator uman să îi poată verifica şi să îi ateste identitatea.

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la adresa e-mail dpo.depabd@mai.gov.ro şi la
telefon 021.440.24.40 interior 25112, 25230.


