
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

PRELUCRATE DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE 

DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR CONSTANȚA 
  

 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor),  Serviciul Public Comunitar 

Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța are obligația de a 

prelucra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre 

dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor Constanța prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin 

mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:  

- examinarea persoanelor pentru obținerea permisului de conducere; 

- preschimbarea permiselor de conducere; 

- eliberarea certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de 

înmatriculare; 

- eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie sau pentru probe a 

vehiculelor; 

- radierea din evidență a vehiculelor; 

- soluționarea petițiilor/cererilor adresate serviciului;   

- organizarea activității de relații cu publicul;  

- actualizarea Registrului național de evidență a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate;  

 

 Temeiurile legale care stau la baza îndeplinirii scopurilor prevăzute mai sus și 

pentru care se prelucrează date cu caracter personal rezultă din aplicarea următoarelor 

acte normative:  

- Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența 

pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de 

conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 



privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1501/2006 privind 

procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de 

circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și 

completările ulterioare;; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1454/2006 privind forma, 

dimensiunile și conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de 

înregistrare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind 

procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2011 privind 

preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile 

competente ale altor state cu documente similare românești, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 157/2012 privind forma şi 

conţinutul permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 123/2013 privind 

condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate 

administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al 

deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 201/2016 privind 

organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în 

Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 97/2019 

privind procedura și condițiile tehnice în care se realizează şi se stochează 

înregistrările examenului de obținere a permisului de conducere şi măsurile 

pentru protejarea acestora și a datelor cu caracter personal. 

   

 În raport cu scopurile de mai sus, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța prelucrează următoarele categorii 

de date cu caracter personal:   
- numele de familie și prenumele;   

- domiciliul/reședința;   

- numărul de telefon și adresa de poștă electronică;  

- fotografia;  

- semnătura. 

  Prelucrarea unor numere de identificare națională:  

- codul numeric personal;  



- numărul permisului de conducere;  

- seria și numărul certificatului de înmatriculare;  

- numărul de înmatriculare;  

- serie șasiu/numărul de identificare al vehiculului. 

 

  Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor Constanța sunt cetățenii care formulează în nume propriu 

sau prin intermediul unui reprezentant legal cereri pe care le adresează serviciului, 

spre soluționare. 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării acestora de către 

operator/împuternicit al operatorului și sunt comunicate numai la solicitarea 

autorităților și instituțiilor publice, operatorilor economici şi altor persoane juridice 

pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative.  

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de 

următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:  

- dreptul de acces;  

- dreptul la rectificare;  

- dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”);  

- dreptul la restricționarea prelucrării;  

- dreptul la portabilitatea datelor;  

- dreptul la opoziție;  

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automatizată.  

 

 În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa serviciului printr-o 

cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: 

Municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 331, sau prin utilizarea serviciilor de poștă 

electronică la adresa: permise@prefecturaconstana.ro, ori prin fax la nr.: 

0241.613.500.  

 Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter 

personal încalcă prevederile legale în vigoare, aveți posibilitatea de a depune o 

plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (ANSPDCP) cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-

30, sector 1.  

  De asemenea, fără a fi adusă vreo atingere posibilității de a vă adresa cu 

plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa 

instanței competente în vederea apărării oricăror drepturi garantate de prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679, care le-au fost încălcate. 

 Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Subinspector de poliție 

Liță Răzvan-Gabriel, telefon: 0241 613500, e-mail: permise@prefecturaconstanta.ro. 
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