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NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE 

DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A 

VEHICULELOR 

 

 

 

 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), Direcția Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 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. 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace 

automatizate/manuale pentru următoarele scopuri: 

- exercitarea competențelor  ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi 

coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a 

certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare; 

- soluționarea petițiilor/cererilor adresate instituției;  

- organizarea activității de relații cu publicul; 

- actualizarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate; 

- administrarea Sistemului informatic naţional de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 

- încheierea unor protocoale de colaborare/cooperare pentru îndeplinirea 

atribuţiilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu asociaţiile şi organizaţiile 

neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice; 

- încheierea unor contracte în vederea asigurării materiilor prime necesare în 

vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în 

activitatea de eliberare şi evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de 

înmatriculare. 
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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 înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 201/2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor 

Interne; 

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

permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare; 

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

dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În raport cu scopurile de mai sus, Direcția Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor prelucrează următoarele categorii de date cu 

caracter personal: 

 

- numele de familie și prenumele;  

- domiciliul/reşedinţa;  

- numărul de telefon şi adresa de poştă 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 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor sunt următoarele: 

- vizitatorii care se află la un moment dat în sediul D.R.P.C.I.V., ale căror date 

se prelucrează, prin preluarea imaginilor pe sistemele de înregistrare /monitorizare 

video, cu precizarea că aceste date se stochează pentru o perioadă care nu depășește 

30 de zile, iar prelucrarea acestora se face doar în situații excepționale, la cererea 

autorităților competente; 

- cetățenii care formulează în nume propriu sau prin intermediul unui 

reprezentant legal petiții pe care le adresează DRPCIV, spre soluționare; 
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- persoanele semnatare a unor protocoale de colaborare/cooperare pentru 

îndeplinirea atribuţiilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

- persoanele semnatare a unor contracte de achiziții/furnizare/prestări servicii; 

 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării acestora de către 

operator/împuternicit al operatorului și sunt comunicate numai la solicitarea 

autorităţilor şi instituţiilor publice, operatorilor economici şi altor persoane juridice 

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

De asemenea, urmare a îndeplinirii funcţiei de punct naţional de contact pentru 

Tratatul EUCARIS şi instrumentele PRUM - Direcția Regim Permise de Conducere 

și Înmatriculare a Vehiculelor acordă accesul automat la datele proprii privind 

vehiculele înmatriculate pentru autorităţile competente din statele Uniunii Europene 

sau membre EUCARIS, în condiţiile instrumentelor juridice menţionate. 

Totodată, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului 

transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează 

siguranţa rutieră, calitate în care acordă, în condiţiile legii, accesul automat la datele 

privind vehiculele, proprietarii sau deţinătorii vehiculelor pentru autorităţile 

competente din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic 

European sau din Confederaţia Elveţiană. 

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 D.R.P.C.I.V. printr-o 

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

București, Șoseaua Pipera nr. 49, sector 2, Cod poștal: 014254, sau prin utilizarea 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=175398&datavig=2019-07-23&datav=2019-07-23&dataact=&showLM=&modBefore=
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serviciilor de poștă electronică la adresa: drpciv@mai.gov.ro, ori prin fax la nr.: 

021.232.16.61. 

 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. 

 Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.drpciv.ro, 

secțiunea Protecția datelor personale.  

 

 

mailto:drpciv@mai.gov.ro
http://www.drpciv.ro/

