
 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin completarea  

Cererii tip pentru eliberarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

 
Instituția noastră Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, județul Timiș, str. Coriolan Băran, nr. 18, telefon 

0256 246602, fax 0256 246632, website: www.drdptm.ro, e-mail: oce@drdptm.ro, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal colectate prin completarea Cererii tip pentru eliberarea avizelor, acordurilor 

și eliberarea/prelungirea autorizațiilor de construcții în zona drumurilor naționale, respectiv: nume și prenume, 

CNP, adresa de domiciliu, adresa de mail, număr de telefon/fax și seria și numărul CI. 

Instituția noastră va prelucra aceste date cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor ce ii revin prin 

Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și prin Ordinul Ministerului Transporturilor 

1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A., cu modificările și completările ulterioare. 

Instituția noastră va prelucra datele colectate pentru întocmirea tuturor formalităților necesare îndeplinirii  

următoarelor scopuri: 

- emiterea de avize, acorduri prealabile, emiterea/prelungirea autorizațiilor de amplasare și/sau de acces 

în zona drumului și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe 

zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R S.A. – D.R.D.P. Timișoara; 

- încasarea tarifelor corespunzătoare emiterii documentelor menționate; 

 Totodată, dacă este necesar, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite în temeiul art. 6, 

alin (1), lit. b) GDPR, pentru întocmirea și derularea contractelor UZD. 

Amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, 

căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop fără acordul administratorului drumului constituie contravenție 

conform art. 61, alin (1), lit. a) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și se sancționează 

cu amendă între 2.000 – 6.000 lei. 

D.R.D.P. Timișoara nu va prelucra aceste date cu caracter personal decât în măsura în care acest demers este 

necesar îndeplinirii scopurilor menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a 

datelor. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către D.R.D.P. Timişoara şi vor fi comunicate numai 

următorilor destinatari: persoana vizată (la cerere), reprezentant legal/împuternicit al persoanelor vizate, precum 

și organelor de urmărire și control, la cerere. 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestor cereri vor fi păstrate la serviciile derulatoare pe 

durata valabilității actelor emise (avize, acorduri, autorizații), se arhivează pe o durată de 10 ani conform 

Nomenclatorului Arhivistic, apoi se distrug. 

Pentru a proteja datele cu caracter personal colectate am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei 

alte forme de prelucrare ilegală. Evaluăm și actualizăm constant măsurile de securitate implementate pentru a 

asigura condiții optime de securitate a datelor dumneavoastră. 

Ca persoană vizată, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 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 - GDPR), beneficiați de dreptul de acces, 

dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (în condițiile art. 17 GDPR) și dreptul la restricționarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal (în condițiile art. 18 GDPR). 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa persoanei cu sarcini în protecția datelor cu caracter 

personal, cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@drdptm.ro sau depusă la sediul nostru, 

specificat în antet. D.R.D.P. Timișoara poate, dacă este cazul, să vă solicite informații suplimentare pentru a se 

asigura de identitatea dumneavoastră.  

În cazul în care sunteți nemulțumit(ă) de răspunsul primit, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, 

sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon : 0318059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro).  
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