
INFORMARE 
 

Poliția Locală a Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 22, 
jud. Dolj, operator de date cu caracter personal, figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor 
de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal cu nr. 3461. 
 

Poliția Locală a Municipiului Craiova prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal referitoare la: nume, prenume, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul 
naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de 
conducere/certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), profesie, loc de 
muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date de geolocalizare date de trafic, 
codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date privind sancţiuni 
contravenţionale, cazierul judiciar, prin mijloace mixte, destinate scopului de 
monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private și constatarea și 
sancţionarea contravenţiilor, dosare candidati pentru ocuparea functiilor publice, si dosare 
personale salariați. 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai 
urmatorilor destinatari: autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale 
si politie, in situatii temeinic justificate. 

Conform Legii nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia datelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de 
interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa 
solicitati stergerea acestora. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa, cu o cerere scrisa, datata si semnata, la 
sediul Poliției Locale a Municipiului Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, jud. Dolj. 

Conform art. 25 din Legea 677/2001, va puteti adresa cu o plangere Autoritatii Nationale 
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au 
fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001. 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. 
 
     Poliţia locală A Municipiului Craiova își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 
nr. 155/2010 a poliţiei locale și HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, fiind infiintata în scopul 
exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 
    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 
    b) circulaţia pe drumurile publice; 
    c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
    d) protecţia mediului; 
    e) activitatea comercială; 
    f) evidenţa persoanelor; 
    g) alte domenii stabilite prin lege. 
 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: 
legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, 
eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. 
 

Potrivit Legii nr. 155/2010, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul 
local are următoarele drepturi principale: 



    a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele 
situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei 
infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis 
accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase; 
    b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru 
îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei; 
    c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care 
au comis fapte de natură penală sau contravenţională; 
    d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, 
armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare; 
    e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de 
competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu 
pot fi îndeplinite altfel; 
    f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea 
acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
    g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt 
indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală; 
    h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei 
Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa 
persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea 
unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei 
acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore 
din momentul depistării, ca măsură administrativă. 
 
  Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la 
bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest scop, poliţia locală sau 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează 
infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii 
datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire. 
 

Plângeri adresate autorităţii de supraveghere 
    ART. 25 
    (1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu 
caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenţa prezentei legi pot înainta 
plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 
Persoana lezata poate imputernici o asociaţie sau o fundaţie sa îi reprezinte interesele. 
    (2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, 
având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior. 
    (3) În afară cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea 
către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea 
unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator. 
    (4) În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază ca este necesar, autoritatea de 
supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul şi, dacă este cazul, persoana imputernicita 
sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul 
de a înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea 
de expertize. 
    (5) Dacă plângerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate decide oricare 
dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicţia temporară a prelucrării poate fi 
instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri. 
    (6) Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data 
primirii plângerii. 



    (7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau 
tuturor operaţiunilor de prelucrare până la soluţionarea plângerii în condiţiile alin. (5). 
    (8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi 
garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanţa competenţa este Tribunalul Municipiului 
Bucureşti. Cererea de chemare în judecata este scutită de taxa de timbru. 
    (9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanţa poate dispune suspendarea 
prelucrării până la soluţionarea plângerii de către autoritatea de supraveghere. 
    (10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care autoritatea de 
supraveghere afla pe orice alta cale despre săvârşirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de 
prezenta lege persoanelor vizate. 
 
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal 
a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, 
dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). În ceea ce priveşte 
instituţia Poliţiei Locale, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are 
obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale 
fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de 
date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor 
înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 
677/2001, cu modificările ulterioare. 

 La data de 04.05.2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Ununii europene două acte 
care constituie pachetul legislativ privind protectia datelor la nivelul U.E, respectiv Regulamentul 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrobare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și Directiva UE 2016/680, 
Regulamentul intrând în vigoare la data de 25.05.2016, fiind aplicabil începând cu data de 
25.05.2018.  
 
CE ESTE ANSPDCP ? 
 

A.N.S.P.D.C.P. are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un 
conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara 
noastră este garantat prin Constitutie (art.26). Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, 
ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de 
orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizicăsau juridică din domeniul 
privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care 
poate fi reînnoit o singură dată. Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în 
şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau 
măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu 
prelucrarea datelor personale. 

 

ATRIBUŢIILE ANSPDCP 
 

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările 
de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. In acest scop autoritatea de supraveghere exercita urmatoarele atributii: 

• Elaboreaza formularele tipizate ale notificarilor si ale registrelor proprii; 



• Primeste si analizeaza notificarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
anuntand operatorului rezultatele controlului prealabil; 

• Autorizeaza prelucrarile de date in situatiile prevazute de lege; 
• Poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea 

provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor 
prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiuni in 
justitie; 

• Informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct 
sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării 
obligaţiilor şi indeplinirii procedurilor prevazute de lege; 

• păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu 
caracter pesonal; 

• Primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică 
soluţia data ori, dupa caz, diligentele depuse; 

• Efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări; 
• Este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal; 
• Poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea 

actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; 
• Cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi 

analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în 
privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra 
oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa 
prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor 
publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă 
menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului 
Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în M.O. al 
Romaniei, Partea I; 

• Cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi 
cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• Indeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege; 
 

Regulamentul nr. 679 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 (Regulamentul general privind protecţia datelor) a fost publicat la 
data de 4.05.2018 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25.05.2018. 
  
 În vederea respectării prevederilor legale, la nivelul Poliției Locale a Municipiului 
Craiova a fost numit un responsabil cu protecția datelor (DPO). 
 

De asemenea, având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi 
natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade 
de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, vă aducem la 
cunoștință că instituția noastră, în calitate de operator implementează măsuri tehnice şi 
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc. 

 
 

                            
                          


