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R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie 

NESECRET 

 

 

 

                                                                                                                   Î.Director 

                                                                                                                    Comisar şef de poliţie 

                                                                                                                Daniel-Petru DRAGOMIR 

 

 

 
 În vederea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date: 

 

 

 

 

INFORMARE 

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie, cu sediul în Orăștie, strada 

Armatei nr.16, județul Hunedoara, prin intermediul biroului Planificare Metodică și Asigurarea 

Calității Învățământului, a Biroului Logistic și a Compartimentului Financiar Contabilitate, 

prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin înscrierea în 

documentele de evidență, cazare și prezență, a numelui și prenumelui, specimenului de 

semnătură, număr de telefon, profesie, a locului de muncă, documente privind formarea 

profesională (diplome, studii) situația familială, situația militară, CNP, numărul și seria C.I./ 

B.I. în scopul înscrierii la cursuri, asigurării cazării și a acordării drepturilor financiare. 

Sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date. 

Refuzul dvs. determină interzicerea cazării în instituție, înmatricularea la programul 

formativ precum și eliberarea adeverinței de prezență. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Centrul de Formare Inițială și 

Continuă al M.A.I. Orăștie și sunt comunicate numai Structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne, conform competențelor. 
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Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale.  

De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și 

să solicitați ștergerea datelor. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 

Responsabilul cu Protecția Datelor. 

Totodată, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna subinspector 

Macarie Alina Elena, telefon interior: 054-28254. 

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR   

al Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie 

Subinspector de poliție MACARIE ALINA ELENA  

  


