Aprobat,

Dr. Dacian Dragoş
Preşedinte Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Raport din 30.10.2020
în Sesizările înregistrate cu nr. 85/5.10.2017 şi 90/20.10.2017 de la Societatea Civilă de Avocaţi Nestor
Nestor Diculescu Kingstone Petersen privind Plângerea din 15.01.2016 a d-nei Cristina Surdu Bob
redactat de Grupul de lucru 4 – Ştiinţe
- Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și Inovării

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5585/18.09.2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a
componenţei nominale a acestuia, în baza Deciziei Preşedintelui CNECSDTI nr. 1/18.10.2020 de repartizare a
sesizărilor,
Grupul de lucru 4 - Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și
Inovării a analizat Sesizările înregistrate cu nr. 85/5.10.2017 şi 90/20.10.2017 de la Societatea Civilă de Avocaţi
Nestor Nestor Diculescu Kingstone Petersen privind Plângerea din 15.01.2016 a d-nei Cristina Surdu Bob, după
cum urmează:
1.
Sinteza sesizării
Petentă: Societatea Civilă de Avocaţi Nestor Nestor Diculescu Kingstone Petersen privind Plângerea din
15.01.2016 a d-nei dr. Cristina Surdu Bob – cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi
Radiaţiilor (INFLPR)
Pârât: Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Speţa: Societatea Civilă de Avocaţi Nestor Nestor Diculescu Kingstone Petersen a solicitat CNECSDTI prin
Sesizările înregistrate cu nr. 85/5.10.2017 şi 90/20.10.2017 un răspuns privind Plângerea din 15.01.2016 a d-nei dr.
Cristina Surdu Bob – cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor (INFLPR),
prin care aceasta a solicitat anonimizare datelor sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr.
547/4.05.2012, prin care Cristina Surdu Bob a fost sancţionată, hotărâre postată pe site CNECSDTI, invocând
dispoziţiile art. 4 alin. 1 lit.e ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date şi faptul că au trecut 3 ani de sancţiune de la data emiterii hotărârii, adică la data de 4.05.2015 ar fi
trebuit anonimizate pe site datele sale personale.
Dosar: - Sesizările înregistrate cu nr. 85/5.10.2017 şi 90/20.10.2017 de la Societatea Civilă de Avocaţi
Nestor Nestor Diculescu Kingstone Petersen privind Plângerea din 15.01.2016 a d-nei Cristina Surdu Bob;
- Plângerea din 15.01.2016 a d-nei Cristina Surdu Bob;
- Hotărârea CNECSDTI nr. 547/4.05.2012 de aprobare a Raportului final nr. 546/4.05.2020 privind
soluţionarea sesizării nr. 341/3.04.2012;
- Raportul final CNECSDTI nr. 546/4.05.2020 privind soluţionarea sesizării nr. 341/3.04.2012;
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- Adresa nr. 15/14.07.2014 a Societăţii Civile de Avocaţi Giurgiu şi Asociaţii către CNECSDTI de solicitare
detalii privind măsurile aplicate d-nei Cristina Surdu Bob;
- E-mail nr. 259/29.05.2018 Cristina Surdu Bob către CNECSDTI de reiterare a solicitării de anonimizare a
datelor sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr. 547/4.05.2012, postată pe site CNECSDTI;
- Adresa CNECSDTI nr. 118/12.12.2017, prin care se solicită avizul scris al Direcţiei Juridice a MCI cu
privire la aprobarea/neaprobarea soluţionării Sesizării înregistrate cu nr. 85/5.10.2017;
- E-mail nr. 270/7.06.2018 Cristina Surdu Bob către CNECSDTI de reiterare a solicitării de anonimizare a
datelor sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr. 547/4.05.2012, postată pe site CNECSDTI;
- Hotărârea CNECSDTI nr. 12/22.03.2018 de aprobare a Raportului final nr. 12/22.01.2018 privind Sesizării
înregistrate cu nr. 85/5.10.2017, prin care se aprobă solicitarea d-nei Cristina Surdu Bob de anonimizare a datelor
sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr. 547/4.05.2012, care însă nu a fost avizată de Direcţia
Juridică a MCI;
- Adresă CNECSDTI nr. 271/7.06.2018 către Ministrul MCI prin care se explică faptul că Hotărârea
CNECSDTI nr. 12/22.03.2018 nu a fost avizată de Direcţia Juridică a MCI şi se solicit instrucţiuni de urmat, având
în vedere reiterarea sesizării de către petentă prin e-mail-uri cu nr. 259/29.05.2018 şi nr. 270/7.06.2018;
- Adresă CNECSDTI nr. 586/28.05.2019 către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, prin care se răspunde la solicitarea acesteia nr. 577/2019, şi se explică faptul că Hotărârea
CNECSDTI nr. 12/22.03.2018 nu a fost avizată de Direcţia Juridică a MCI;
- Adresa nr. 10155/611/16.07.2020 emisă de MCI- Serviciul Juridic către CNECSDTI prin care solicit detalii
pentru a răspunde la adresa nr. 2690/9.07.2019 a ANSPDCA;
- Adresa nr. 621/10322/30.07.2019 CNECSDTI către MCI-Serviciul Juridic de răspuns la Adresa nr.
10155/611/16.07.2020.
2. Analiza spetei şi soluţia administrativă:
1. Se constată că prin Hotărârea CNECSDTI nr. 12/22.03.2018 de aprobare a Raportului final nr.
12/22.01.2018 privind Sesizarea înregistrată cu nr. 85/5.10.2017, se aprobă solicitarea d-nei Cristina Surdu Bob de
anonimizare a datelor sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr. 547/4.05.2012.
2. Este necesar ca Secretariat CNECSDTI, cu ajutorul consilierului/responsabilului DPO (Data
Protection Officer) al MEC, să anonimizeze datele sale cu caracter personal din Hotărârea CNECSDTI nr.
547/4.05.2012, postată pe site CNECSDTI, în vederea respectării dispoziţiilor Regulamentului (UE)
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGDP), în
vigoare la data de 25.05.2018, şi ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016.
Conform datelor de pe site MEC: https://www.edu.ro/protec%C5%A3ia-datelor-cu-caracter-personal
“Ministerul Educaţiei și Cercetării, instituție publică - denumit în continuare pe scurt M.E.C. - prelucrează date cu
caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale,
precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit în
calitate de operator.
Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român și cetățeni, precum și evitarea
riscurilor privind securitatea. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare îndeplinirii obligației legale ce îi
revine situează persoana fizică în afara oricărui raport juridic cu M.E.C.
M.E.C. prelucrează datele pe care le furnizează cetăţenii cu bună credinţă, pentru scopuri legitime, orice informaţie
furnizată de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale şi reprezintă consimţământul
dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în
conformitate cu atribuţiile legale. În acest sens, M.E.C. asigură condiţiile tehnice şi organizatorice necesare pentru
asigurarea securităţii acestora.
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Persoana responsabilă din cadrul M.E.C. cu implementarea măsurilor în domeniul protecției persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor este doamna Mihaela Nicoleta Ganea - consilier/responsabil DPO. Adresa de corespondență
este dpo@edu.gov.ro.”

Data: 30.10.2020
Semnături:
Grupul de lucru 4 – Ştiinţe - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării
Tehnologice și Inovării:

………………….
Dr. Mihai-Octavian Dima

Dr. Virgil Iordache

………………
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