
 

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de 

înscriere a copiilor în învățământul primar 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu sediul în: București, str. G.-ral Berthelot,   nr. 28-

30, sector 1, tel. 021 4056221,  fax: 0213135547, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, vă informează prin prezenta 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 (denumit în continuare GDPR) 

și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

 

Scopul prelucrării: înscrierea copiilor în învățământul primar și asigurarea școlarizării 

acestora.  

 

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în 

principal prin următoarele acte normative: 

- Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- OMEC nr. 3277/2020 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor 

în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 – 2021; 

- H. G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării. 

 

MEC, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile 

de învățământ preuniversitar au obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai 

pentru scopurile specificate datele cu caracter personal în scopul realizării atribuțiilor, 

drepturilor și obligațiilor legale, precum și a sarcinilor care servesc interesului public, 

respectiv în scopul înscrierii copiilor în învăţământul primar și exercitarea sub autoritatea 

statului român a dreptului fundamental la învăţătură. Învăţarea pe tot parcursul vieţii este 

un drept garantat de lege. Inspectoratele școlare soluționează orice situație legată de 

înscrierea în învățământul primar în interesul educațional al elevului și în limitele legii. 

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani 

până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar 

în clasa pregătitoare. Părinții /tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai căror copii 



împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și 

înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor 

psihosomatică este corespunzătoare.  

 

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal nu se poate proceda la 

înscrierea elevilor, la validarea cererilor tip, în condițiile prevăzute de prevederile legale în 

vigoare.  

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate 

 

Date privind solicitantul: numele și prenumele; domiciliul/reședința (stradă, număr, cod 

poștal, localitatea, județul, sectorul); contact: telefonul, e-mailul; calitatea solicitantului 

(părinte/reprezentant legal); stare civilă ; în cazul părinților divorțați - hotărârea 

judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și 

unde a fost stabilit domiciliul minorului. 

 

Date privind copilul: numele și prenumele; domiciliul/ reședința (stradă, număr, cod poștal, 

localitatea, județul, sectorul ); CNP; locul nașterii; numele și prenumele fratelui/surorii 

copilului care se dorește a fi înscris; cultul religios; limba maternă; existența  unui certificat 

medical de încadrare a copilului în grad de handicap; statutul familiei (copilul este orfan sau 

provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial). 

Aceste date se păstrează în condiții de maximă siguranță de către unitatea de învățământ la 

care se face înscrierea. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: 

 instituții publice, conform prevederilor legale; 

 instanțelor de judecată; 

 în cadrul activității de control; 

 ambasadelor. 

 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele cu caracter personal personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor 

demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor legale generate de defășurarea 

procesului educațional, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.  

Toți elevii înmatriculați sunt introduși în Sistemul informatic integrat al învățământului din 

România (SIIR). 

La avizierul unității de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar se afișează lista cu 

numele și prenumele elevilor înmatriculați după prima etapă. Totodată, se afișează și 

numărul de locuri rămase libere. 

După parcurgerea celei de a doua etape de înscriere în învățământul primar se afișează și 

listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.  



Datele menționate anterior, care sunt publice pe paginile de internet ale instituțiilor, sunt 

afișate pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de înscriere prevăzute în 

calendarul înscrierii.  

Listele în format letric rămân afișate la avizierul unităților de învățământ până cel târziu la 

data începerii anului școlar 2020-2021. 

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 

ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveți dreptul de a contacta responsabilul cu protecția 

datelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării la adresa de e-mail: dpo@edu.gov.ro 

sau să vă adresați în scris, printr-o cerere datată și semnată. 

 


