CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI
SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII
PENTRU DOCUMENTAȚIA: ___________________________________________ (selectați tipul documentației)
TITLUL DOCUMENTAȚIEI: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(se completează conform certificatului de urbanism)

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
(solicitantul poate fi o persoană fizică sau juridică și poate fi diferit de beneficiarul investiției)

Tip solicitant: ___________________

(persoană fizică/juridică)

Date de identificare: Nume,Prenume/Denumire ______________________________________, cu
municipiul
domiciliul/sediul în municipiul/orașul/comuna/satul
______++++______________________________,
strada _________________________________________________________ nr. ____, bloc ____,
scara ____, etaj ____, apartament ____, jude܊ul
județ/sector _________________________________,
CUI/CIF/CNP
__________________________________
CNP
prin reprezentant _________________________________________________________________,
(se completează cu datele persoanei împuternicite)

Beneficiar:
_________________________________________________________________________________
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ
(se completează cu date valide)

Persoană de contact: ____________________________________________,
Municipiul
Municipiul/orașul/comuna/satul
_____________________________________________________,
strada _________________________________________________________ nr. ____, bloc ____,
scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul
județ/sector _________________________________,
telefon __________________________, fax __________________________,
adresă de email __________________________________________________________.
INFORMAȚII DESPRE DOCUMENTAȚIE
(se completează conform cu datele din certificatul de urbanism)

Solicit avizul în baza CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. _________________ din ___.___.______
emis de ______________________________________________________________, cu valabilitate
până la ___.___.______, cu prelungire până la ___.___._______ (dacă este cazul).
ADRESA IMOBILULUI
(se completează cu adresa imobilului vizat de investiție)
Municipiul
Municipiul/orașul/comuna/satul
_____________________________________________________,
jude܊ul
strada ___________________________________________ nr. ____, județ/sector
_____________,
alte date de identificare ____________________________________________________________,
(bloc, scara, etaj, apartament, tarla, parcelă - dacă este cazul)

identificat prin nr. cadastral _________________ și înscris în cartea funciară ________________

Data:

Semnătura:

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
www.sri.ro; e-mail: relatii@sri.ro

ANEXĂ LA CEREREA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI SRI

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Serviciul Român de Informaţii, prin prezenta Notă de informare, vă aduce la
cunoştinţă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le
aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor
personale, în vigoare.
Precizări preliminare
Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679, dreptul Uniunii sau dreptul
intern care se aplică operatorului de date poate restricţiona, printr-o măsură legislativă,
domeniul de aplicare a obligaţiilor și a drepturilor stipulate în Regulament atunci când o
astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor și libertăţilor fundamentale și constituie o
măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura: securitatea
naţională, apărarea, securitatea publică, precum şi în celelalte situaţii restrictive prevăzute
la art. 23 din Regulamentul (UE) 2016/679.
În considerarea acestor prevederi şi având în vedere faptul că Regulamentul GDPR
nu se aplică chestiunilor de protecţie a drepturilor și libertăţilor fundamentale sau liberei
circulaţii a datelor cu caracter personal referitoare la activităţile privind securitatea
naţională, datele cu caracter personal prelucrate de Serviciul Român de informaţii conform
competenţelor legale în cadrul activităţilor specifice de realizare a securităţii naţionale nu
fac obiectul prezentei informări.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de
operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal ori asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție
în orice alt mod, alinierea ori combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Principiul "legalităţii, echităţii şi transparenţei", în conformitate cu care
prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și
transparent faţă de persoana vizată;
Principiul "limitării legate de scop", potrivit căruia colectarea datelor cu caracter
personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
Principiul "limitării la minimum a datelor", respectiv datele cu caracter personal
sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care
sunt prelucrate;
Principiul "exactităţii", în temeiul căruia datele cu caracter personal sunt exacte și
se actualizează în cazul în care este necesar; trebuie să se ia toate măsurile necesare
1/4

pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere
scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
Principiul "limitării legate de stocare", ce impune ca datele cu caracter personal
să fie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă
care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
Principiul "integrităţii şi confidenţialităţii", raportat la care prelucrarea se
realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal,
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare.
Scopul prelucrării de date cu caracter personal
Prin raportare la prevederile art. 6 şi art. 9 din Regulament, respectiv la cele ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, Serviciul Român de Informaţii prelucrează datele
cu caracter personal care excedează activităţilor de securitate naţională prin
intermediul structurilor sale, în vederea realizării unor activităţi, precum îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de legislația în vigoare în materia obţinerii/acordării avizului
de urbanism.
Temeiurile juridice al prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie
următoarele acte normative:
 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016;
 Constituţia României;
 Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de
Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 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);
 Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Categoriile de persoane vizate de prelucrările de date cu caracter personal
Operatorul efectuează operaţiuni de prelucrare (astfel cum această noţiune este
definită la art. 4 pct. 2 din Regulament) a datelor cu caracter personal (definite la pct. 1,
pct. 14 şi pct. 15 din textul articolului precizat), cu respectarea condiţiilor reglementate la
art. 6, art. 9 şi art. 10 din norma europeană, pentru persoanele fizice, solicitante - în nume
propriu sau în calitate de reprezentanţi pentru terţi - de cereri pentru eliberarea avizului de
urbanism de către Serviciul Român de Informaţii.
Categoriile de date cu caracter personal vizate
Având în vedere temeiurile juridice mai sus enumerate, Operatorul prelucrează (cel
puţin) următoarele categoriile şi tipuri de date cu caracter personal:
 Date de identificare: nume, prenume, domiciliul, CNP, adresa de corespondenţă,
detalii de contact (telefon, fax, e-mail);
2/4

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei informări sunt prelucrate de
Serviciul Român de Informaţii în scopuri legale, ce derivă din atribuţiile instituţionale.
Aceste date, pot fi comunicate, după caz, către:
 persoanele vizate şi reprezentanţii legali ai acestora;
 autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii;
 autorități publice, altele decât cele de aplicare a legii;
 instanțe de judecată, în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță.
Dezvăluirea datelor către terţi se face în conformitate cu prevederile legale pentru
categoriile de destinatari sus-menţionate şi raportat la scopul pentru care s-a realizat
prelucrarea.
Drepturile persoanelor vizate
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de Serviciul Român de Informaţii
în scopuri legale şi cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR.
Conform Regulamentului GDPR şi prin raportare strictă la domeniul de aplicare avut
în vedere de către legiuitorul european, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele
personale, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă
opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi
supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de
judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
Punerea la dispoziţie a datelor şi informaţiilor ce fac obiectul prelucrării va fi
considerată ca reprezentând consimţământul expres pentru ca datele dumneavoastră
personale să fie folosite de Serviciul Român de Informaţii, în conformitate cu scopurile
anterior menţionate.
Dacă nu doriţi/nu sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul
prelucrării, aveţi posibilitatea să nu le furnizaţi.
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră,
aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal nu are efecte în
situaţiile în care există motive legitime de a prelucra datele dumneavoastră, precum şi
atunci când furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală,
contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă
aveţi obligaţia să furnizaţi aceste date cu caracter personal.
În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, aveţi
dreptul la rectificarea sau completarea acestora.
Ulterior acordului primit de la dumneavoastră, aveţi dreptul la ştergerea datelor cu
caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal este posibilă
oricând în cazul în care: contestaţi exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală şi vă
opuneţi ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai este
nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor
dumneavoastră. În aceste situaţii, solicitarea de restricţionare are ca efect încetarea
operaţiunilor specifice.
Cu toate acestea, urmare solicitării dumneavoastră de restricţionare a prelucrării
datelor cu caracter personal, datele pot fi prelucrate ulterior fără consimțământul
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dumneavoastră, dacă există motive legitime sau dacă se impune pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi
furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat,
precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se
efectuează prin mijloace automate sau pe baza unui contract care vă vizează.
Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale nu vor fi reţinute pentru o perioadă mai mare
decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Datele personale sunt păstrate şi
reţinute:
- cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;
- conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale;
- doar atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, conform
prevederilor legilor în vigoare sau oricărui contract, făcând obiectul unei protecţii
corespunzătoare.
Inexistenţa unui proces decizional automat
Având în vedere specificul relaţiei stabilită între Serviciul Român de Informaţii şi
dumneavoastră, vă informăm că nu veţi face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă
privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi
contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail
relatii@sri.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul nostru din
municipiul București, B-dul. Libertăţii nr. 14, cod poștal 050706, Sector 5.
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