
Notă de informare  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal,  furnizate în vederea prevenirii şi 

eliminării eventualelor fenomene de segregare şcolară 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu sediul în str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, 

București, tel. 021/40556630,  în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informează, prin 

prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și despre 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 RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor 

personale, în vigoare. 

Scopurile și baza legală a prelucrării: 

MEC, unitățile de învățământ, inspectoratele școlare prelucrează datele dumneavoastră personale în 

conformitate cu prevederile RGPD și ale legislației naționale, respectiv: 

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

 OMENCȘ nr.6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMEC nr. 5633/2019 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în 

învățământul preuniversitar 

 H.G. nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

 Directiva nr. 2000/43/CE a Uniunii Europene, cu privire la implementarea principiului 

tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială sau etnic; 

Totodată, menționăm că, în conformitate cu prevederile art.8, alin. (2) din Metodologia  de 

monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5633/ 2019,  

pe parcursul aplicării prezentei metodologii, încărcarea datelor privind segregarea școlară se va face 

pe platforma electronică asigurată de UNICEF, în baza protocolului încheiat cu Ministerul Educației 

și Cercetării,  sub nr. MEC 9570/05.06.2018 și al UNICEF 558/11.06.2018.  

 

Datele sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate în vederea realizării atribuțiilor, 

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

în scopul asigurării echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de 

învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare 

generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale, 

statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale 

beneficiarilor primari ai educaţiei. Prelucrarea datelor furnizate de către 

părinți/tutori/reprezentanții legali ai copiilor stau la baza monitorizării repartizării echilibrate a 

copiilor/elevilor în grupe/clase, clădiri, ultimele două bănci,  fiind utilizate  pentru prevenirea 

și/sau combaterea segregării școlare. Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară 

constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.  

Furnizarea datelor personale, în temeiul actelor normative menționate anterior, se 

realizează în baza consimțământului persoanelor vizate. Consimțământul poate fi retras oricând. 

 

Tipuri de date cu caracter personal:  

Se colectează numai datele personale necesare scopului menționat, respectiv prevenirea şi 

eliminarea fenomenelor de segregare şcolară (ex: etnie, dizabilitate, nivelul de educație formală a 

părinților, beneficiar al vreunui tip de bursă/ formă de ajutor, instituționalizare/plasament familial, date 

privind frecventarea grădiniței etc.). Datele colectate în vederea atingerii scopului menționat sunt cele  

referitoare la indicatorii cuprinși în OMEC nr. 5633/ 2019. 



Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor strict în 

conformitate cu prevederile legale. Politica privind protecția și securitatea datelor personale a MEC este 

de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a le  solicita persoanelor 

vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal, strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 

 

Sursa datelor:  

Datele provin de la unitățile de învățământ preuniversitar  care păstrează informațiile furnizate 

de către persoanele vizate, în condiții de maximă siguranță, cu asigurarea securității acestora și a 

păstrării confidențialității, în vederea înregistrării în baza de date. În platforma electronică se încarcă 

doar categoriile de date menționate, anonimizate, fără CNP,  fără numele și prenumele elevilor 

sau a părinților/reprezentanților legali. Astfel, datele încărcate pe platformă nu pot fi în niciun 

mod asociate cu numele sau alte date de identificare personală a elevului. În platformă nu pot fi 

identificați nominal elevii pentru care au fost colectate datele. Datele furnizate de unitatea de 

învățământ vor permite calcularea ponderii elevilor, care fac parte din fiecare grup definit de criteriile 

în funcție de care se evaluează segregarea școlară. 

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: 

Datele sunt comunicate următorilor destinatari, după este cazul: 

 CNDIE (Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională); 

 Inspectoratelor școlare; 

 Instanțelor de judecată;  

 În cadrul activității de control. 

 

Perioada de stocare a datelor personale: 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate de unitatea de învățământ, conform prevederilor 

legale, în  perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor 

legale, respectiv pe durata monitorizării eventualelor forme de segregare școlară. 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora: 

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

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

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

cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, 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. 


