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LISTA 
informaŃiilor exceptate de la comunicare, 

pentru respectarea principiului confidenŃialităŃii 
 
 ▪ InformaŃiile din domeniul apărării naŃionale, siguranŃei şi ordinii 
publice, dacă fac parte din categoriile informaŃiilor clasificate, potrivit 
legii; 
▪ InformaŃiile privind deliberările autorităŃii publice, precum şi cele 
care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac 
parte din categoria informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 
▪ InformaŃiile privind activităŃile financiare, dacă publicitatea acestora 
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, 
precum şi principiului concurenŃei loiale, potrivit legii; 
▪ InformaŃiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
▪ InformaŃiile privind procedura în timpul anchetei penale sau 
disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie 
surse confidenŃiale ori se pun în pericol viaŃa, integritatea corporală, 
sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de 
desfăşurare; 
▪ InformaŃiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora 
aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al 
oricăreia dintre părŃile implicate în proces; 
▪ InformaŃiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecŃie a 
tinerilor; 
▪ Documente de identitate cum ar fi: copii după buletine/cărŃi de 
identitate, cărŃi de identitate provizorie;  
▪ Documente sau adrese care conŃin CNP-uri sau alte informaŃii cu 
privire la datele personale, potrivit legii; 
▪ Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de preşedintele 
Consiliului NaŃional pentru Combaterea Discriminării care nu vizează 
aspecte financiare sau cu impact direct asupra cetăŃenilor; 
▪ Notele de serviciu cu caracter intern; 



 

▪ PetiŃiile, plângerile, sesizările, reclamaŃiile; 
▪ CorespondenŃa scrisă cu instituŃiile sau autorităŃile publice 
interne/internaŃionale şi alte entităŃi, fără acordul acestora; 
▪ Registrul de intrare-ieşire a corespondenŃei, a actelor emise de 
preşedintele Consiliului NaŃional pentru Combaterea Discriminării; 
▪ Documente de circuit intern (ex: referate);  
▪ Documentele din dosarele de instanŃă dacă partea solicitantă nu 
este parte în dosar;  
▪ Rapoarte, informări, documente care fac parte din categoriile 
informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 
▪ Documentele care sunt clasificate ca secrete de către instituŃiile de 
la care provin, precum şi răspunsul la acestea; 
▪ Baza de date a petiŃiilor; 
▪ Procese-verbale de control şi rapoarte de audit financiar; 
▪ Rapoartele întocmite de comisiile costituite prin ordin al 
preşedintelui CNCD, inclusiv documentele care au stat la baza 
întocmirii acestora; 
▪ Proiectul planului şi planul multianual/anual de audit public intern; 
▪ Dosarele misiunii de audit public intern şi rapoartele de audit public 
intern; 
▪ Raportul privind activitatea anuală de audit public intern desfăşurată 
la nivelul CNCD; 
▪ Raportul privind desfăşurarea şi realizarea programului anual de 
audit intern la nivelul CNCD; 
▪ Orice alte informaŃii care intră sub incidenŃa Legii nr. 677/2001 
pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv orice informaŃie referitoare la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă. 
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