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Domnului Eugen Chiracu,  

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, transmisă prin intermediul poștei 

electronice, vă comunicăm următoarele: 

 

În vederea gestionării comunicării publice în contextul pandemiei de COVID-19, 

prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 din 

24.02.2020, a fost constituit Grupul de Comunicare Strategică.  

 

Din Grupul de Comunicare Strategică fac parte experți în comunicare ai 

următoarelor instituții: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Componenții Grupului de 

Comunicare Strategică au fost desemnați la solicitarea comandantului acțiunii, prin 

act/dispoziție/ordin intern de la nivelul fiecărei instituții. 

 

Vă informăm că, întrucât componența Grupului de Comunicare Strategică variază 

în funcție de evoluția situației operative înregistrate pe teritoriul României, nu vă 

putem comunica nominal membrii acestui grup. Mai mult, informațiile solicitate 

sunt date cu caracter personal, a căror prelucrare și comunicare se realizează în 

acord cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul UE nr. 679/2016 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). În context, amintim că 

datele personale sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare. 
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Membrii Grupului de Comunicare Strategică nu sunt remunerați distinct pentru 

activitatea desfășurată în cadrul Grupului. Persoanele care compun Grupul de 

Comunicare Strategică sunt remunerate de instituțiile pe care le reprezintă cu 

salariul curent, potrivit funcțiilor de bază, fără alte venituri suplimentare rezultate 

din activitatea în cadrul Grupului. 

 

Atribuțiile membrilor Grupului de Comunicare Strategică sunt specifice 

comunicării publice și sunt realizate potrivit principiului competenței. 
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