
I.A. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CĂLĂRAŞI prelucrează datele cu 
caracter personal furnizate de persoane fizice şi/sau juridice care se adresează 
cu adrese, cereri, memorii, petiţii, prin mijloace automatizate şi manuale, în 
scopul soluţionării petitului petentului. 

 
Principalele activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt: 
- eliberarea paşaportului simplu electronic/temporar 
- eliberarea permiselor de conducere a autovehiculelor şi înmatricularea 

acestora; 
- resurse umane şi contabilitate; 
- aplicarea actelor normative pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România; 

- apostilarea actelor oficiale; 
- soluţionarea petiţiilor; 
- controlul de legalitate asupra actelor adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale; 
- respectarea legislaţiei la nivelul judeţului Călăraşi. 
 
Temeiul legal care stă la baza activităţilor specifice de prelucrare a datelor 

cu caracter personal la nivelul instituţiei: 
- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, 
- Legea nr. 53/2003, H.G. nr. 432/2004, Legea nr. 188/1999 republicată la 

zi, Legea nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legea nr. 18/1991, republicată; Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, 

Legea nr. 247/2005, Legea nr. 193/2007 cu modificările şi completările ulterioare, 
H.G. nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/2000 şi O.G. nr. 66/1999 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- O.U.G. nr. 27/2002 şi Legea nr. 233/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legea nr. 215/2001, Legea nr. 340/2004 şi H.G. nr. 460/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
Categorii de date prelucrate: 
- nume şi prenume, 
- cod numeric personal, 
- seria şi numărul actelor oficiale, 
- adresă de domiciliu, 
- numere de telefon, 
- e-mail. 
 
Categorii de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate: 



- persoane fizice – petiţionari semnatari ai unor cereri/petiţii/memorii, 
cetăţeni îndreptăţii la restituirea unor imobile, angajaţii proprii, 
persoane care se prezintă în audienţă, solicitanţi de apostilă, etc. 

- persoane juridice – de drept public sau privat, care în temeiul unor 
acte normative depun diferite solicitări. 

- autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
 
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter 
personal: 
- autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, 
- persoana vizată, 
- servicii publice deconcentrate. 

 
 

  Drepturile persoanei vizate: 
- dreptul de informare şi dreptul de acces,  
- de rectificare şi ştergere a datelor personale,  
- de restricţionare a prelucrării,   
- dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. 
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o 

cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi 
din strada Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi 

De asemenea, este recunoscut dreptul de a depune plângere în faţa unei 
autorităţi de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP, cu sediul în Bucureşti 
B-dul Gen. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1).  

 
 


