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

 

  1. Identitatea operatorului: Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Petrila, este o instituţie publică din cadrul Consiliului 

Local Petrila - Primăria oraşului Petrila, cu sediul în oraşul Petrila, strada Republicii nr. 196, 

telefon/fax: 0254/550760, 0254/550977, 0254/550765, fiind operator de date cu caracter 

personal care desfăşoară activităţi de prelucrare, notificat de Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2120. 

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, seria şi numărul actului de identitate.  

Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în 

principal prin următoarele acte normative: 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, 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. 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru 

stabilirea formei și conținutului actului de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de 

imobil, intrată în vigoare la data de 28.04.2021;  

• Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale 

autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;  

• Legea nr. 119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;  

2. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate 

de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă.  

Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare actualizarea şi valorificarea datelor 

din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) se realizează de către Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul 

M.A.I. şi de către Serviciile Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor. 

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia 

noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, 

securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, 

la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat şi persoanele fizice, în condiţiile legii.  
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Prevederile Legii nr.190/1918 și a Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protectia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 

circulatie a acestor date nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în 

cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale. De asemenea nu se aplică în 

cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, 

cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi menţinere a ordinii publice, precum şi al altor 

activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată 

eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor 

publice. Principiile și normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal respectă 

drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor astfel cum sunt consacrate în tratate. 

Regulamentul urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție 

și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența 

economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice. 

4. Informaţii suplimentare:  Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii 

documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act 

normativ. 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului U.E nr. 2016/679 persoanele vizate au 

următoarele drepturi:  

• dreptul la informare (art. 13, 14); 

• dreptul de acces la datele personale proprii (art. 15); 

• dreptul de intervenţie asupra datelor/de rectificare (art.16); 

• dreptul de intervenţie asupra datelor/de ștergere (dreptul de a fi uitat) (art.17); 

• dreptul la restricționarea prelucrării (art.18); 

• dreptul la portabilitatea datelor (art.20); 

• dreptul la opoziție (art.21); 

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22); 

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 21 din regulament, nu poate fi exercitat în cazul 

prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele 

cu caracter personal în acest caz sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, 

prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare. Potrivit actelor 

normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după 

obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.  

Astfel, dacă la sediul S.P.C.L.E.P. Petrila este înregistrată o cerere de la o terță 

persoană fizică  privind comunicarea unor date cu caracter personal, în mod obligatoriu 

va fi obţinut mai întâi consimţământul scris al persoanei vizate, prin care aceasta declară 

în mod expres şi neechivoc că este sau nu de acord cu furnizarea datelor solicitate. 
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 În cazul în care persoana vizată a fost de acord cu furnizarea acestor date se vor 

comunica persoanei interesate informaţiile solicitate. Consimţământul persoanelor 

vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat. 

Luând în considerare necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor 

persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul 

anumitor operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru 

drepturile şi libertăţile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopul prelucrării, 

caracterul specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru 

prelucrarea datelor, notificarea nu este necesară atunci când prelucrarea este prevăzută de lege. 

NU ESTE NECESARĂ NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA: 

- originea rasială, originea etnică 

- convingerile politice, convingerile religioase, convingerile filozofice ori de natură 

similară, convingerea privind apartenenţa sindicală 

- datele privind starea de sănătate, datele privind viaţa sexuală 

- prelucrarea datelor genetice şi biometrice 

- prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor 

fizice prin mijloace de comunicaţii electronice 

- prelucrarea datelor referitoare la săvârşirea de infracţiuni  de către persoana vizată, ori la 

condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori 

contravenţionale aplicate persoanei vizate, efectuată de către entităţi de drept privat 

- prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop 

monitorizarea sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa 

profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte 

- prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, în cadrul unor sisteme 

de evidenţă având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu 

analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a 

atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice, de 

către entităţi de drept privat 

- prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată în cadrul activităţilor de 

marketing direct 

- prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul 

internetului sau al mesageriei electronice 

- prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de 

convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa 

sindicală, precum şi a datelor privind starea de sănătate şi viaţa sexuală referitoare la 

proprii membrii, efectuată de asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop 

patrimonial exclusiv, în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, în măsura 

în care datele sunt dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate. 

-  Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul 

acestora într-un stat terţ, trebuie notificată ANSPDCP, anterior începerii prelucrării. 

Face excepţie prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de o persoană fizică, 

pentru uz personal, printr-un sistem de supraveghere video care captează imagini 

inclusiv din spaţii publice. 


