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Domnului Firicel Alexandru - Ziarul „Incisiv de Prahova” 

 

Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la Direcţia Informare şi Relaţii 

Publice cu numărul de mai sus, urmare a consultării structurilor MAI cu atribuții în 

problematica de referință, vă aducem la cunoștință următoarele: 

 

Regulamentul UE 2016/679
1
 (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - 

RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 4 mai 2016 și având 

aplicabilitate directă începând cu data de 25 mai 2018, stabileşte la art. 4 pct. 7 că prin 

operator de date cu caracter personal se înțelege ”persoana fizică sau juridică, 

autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, 

stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci 

când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 

intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în 

dreptul Uniunii sau în dreptul intern”.    

Centrul de Psihosociologie al MAI, în calitatea sa de operator de date cu caracter 

personal, prelucrează date în cadrul activităților specifice de psihologie cu respectarea 

Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016.  

Benficiarii asistenței psihologice sunt în general angajații MAI care au calitatea 

de polițist - funcționar public cu statut special (care se află sub incidența Legii nr. 

360/2002
2
) și, respectiv, cadru militar în activitate (care se află sub incidența Legii nr. 

80/1995
3
). Beneficiarii evaluărilor psihologice în ceea ce privește demersurile pentru 

numiri, promovări sau mențineri pe funcție sunt structurile de resurse umane, care 

verifică respectarea prevederilor legale proiectate în fișele posturilor, prin întocmirea de 

ordine și dispoziții în acest sens. 

Conform art.6 alin.(1) lit. a) și b) din Regulament, pentru ca prelucrarea datelor 

cu caracter personal să fie legală, aceasta trebuie să fie prevăzută de o lege (Legea nr. 

360/2202 și Legea nr. 80/1995 pentru persoanele evaluate psihologic ce au calitatea de 

polițist, respectiv de cadru militar), precum și consimțământul specific evaluării 

psihologice. 

Precizăm că prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul psihologic se 

efectuează pe baza consimțământului persoanei evaluate, semnată olograf prin acțiunea 

                                                 
1
al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
2
 privind Statutul polițistului 

3
 privind Statutul cadrelor militare 
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neechivocă, a unei manifestări liber exprimate, în cunoștință de cauză, cu claritate 

specificată în conținutul „Declarației privind îndeplinirea condițiilor de participare la 

evaluarea psihologică”. 

De asemenea, respectarea prevederilor obligatorii prevăzute în Codul deontologic 

al profesiei de către psihologii angajați ai MAI este precizată în art.6 din Omai nr. 

23/2015
4
.  

În contextul acesta, este de menționat faptul că începând cu data de 25 mai 2016
5
, 

Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale (ORPDP) a trimis recomandări 

către toate structurile MAI cu privire la acțiunile de urmat, astfel încât la momentul 

aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016, acestea să asigure 

conformitatea cu actul normativ european invocat.  

Precizăm, tototată, că structurile din cadrul MAI au implementat reguli de 

protecția datelor personale - generic și nu individualizat pe fiecare domeniu - încă din 

anul 2010, odată cu intrarea în vigoare a Instrucţiunilor M.A.I. nr. 27/2010 privind 

măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor 

de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. De altfel, operatorii de date cu caracter personal din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne sunt preocupați constant de respectarea drepturilor 

cetățenilor și, implicit, a dreptului la protecția datelor personale. 

 

 

  

Cu stimă, 

Responsabil informare publică 

Comisar-şef de poliţie Ileana Lupu 

             

             

 
 

                                                 
4
 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne 

5
 Data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016. 


