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Planificarea proiectării procedurilor        

      

 

 LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, 

REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII  

 

NR. 

CRT 

SCOPUL 

DIFUZARII 

EX. 

NR

. 

COMPARTIMENT FUNCTIA NUME 

PRENUME 

DATA 

PRIMIRII 

SEMNATURA 

1 informare si 

verificarea 

respectarii 

procedurii 

1 conducere director 

 

Scupra 

Cristina 

 

  

2 informare si 

aplicare 

2 secretariat-elevi secretar Isabela 

Pariza 

  

 informare si 

aplicare 

3 secretariat-personal  secretar Dana 

Giumba 

  

3 informare si 

aplicare 

4 contabilitate contabil Zarea 
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4 informare si 

aplicare 

5 informatic informatician Mitrea 

Gemma 

  

5 informare si 

aplicare 

6 personalul scolii profesori 

personal 

auxiliar, 

nedidactic 

   

 

 

1. SCOP 

Prezenta procedură are scopul de a garanta și proteja drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special dreptului la viață intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

 

 2. DOMENIUL DE APLICARE   

Procedura se aplică în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate, în totalitate sau în 

parțial, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu 

caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă, sau care sunt destinate să fie incluse într-un 

asemenea sistem. 

 Prezenta procedură se aplică în fiecare an în LICEUL TEHNOLOGIC „ION PODARU” OVIDIU 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice  

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  

 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare;  

 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice.  

 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin ordin nr. 5.447/2020 

 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 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)  

  ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

4. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

a) Categorii de persoane: 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION PODARU” OVIDIU prelucrează datele cu caracter personal pentru 

următoarele categorii de persoane fizice: 
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1. elevii, părinţii acestora, reprezentanţii legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţii la 

examenele naţionale, viitori elevi, cadrele didactice, personal didactic auxiliar şi personalul 

nedidactic,  în relaţii contractuale cu Liceul Tehnologic “Ion Podaru” Ovidiu; 

2. elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, sau alţi membri ai 

familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială 

derulate de Ministerului Educaţiei Naționale (asigurarea manualelor şcolare, Programul "Corn 

şi lapte", Programul "Euro200", Programul "Bani de liceu", asigurarea transportului şcolar, 

burse, precum şi a altor programe similare); 

3. elevi, cadrele didactice, perosnalul didcatic auxiliar, personalul nedidactic, vizitatorii, orice 

persoană care intră în unitatea de învățământ dotată cu sistem de supraveghere video; 

4. orice persoană fizică, sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu 

Liceul Tehnologic “Ion Podaru” Ovidiu 

 

 b) Scopul colectării şi prelucrării: 

Cu respectarea cerințelor legale, ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, și ale Regulamentului 679 din 27 aprilie 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), Liceul are 

obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale 

care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la litera a). 

Scopul colectării datelor este: 

A1) Pentru persoanele prevăzute la litera a) punctul 1: Prestări servicii ale Liceului, pentru 

realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educație, cultură. De asemenea, 

informaţiile colectate de către Liceu sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare 

pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional. 

B2) Pentru persoanele fizice prevăzute la litera a) punctul 2: protecţia socială; 

C3) Pentru persoanele fizice prevăzute la litera a) punctul 3: monitorizarea accesului/persoanelor 

în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video 

şi securitate. 

D4) Pentru persoanele fizice prevăzute la litera a) punctual 4: evidenţa financiar contabilă a 

liceului. 

 

c) Motivaţia colectării şi prelucrării 

Scopul major pentru care liceul colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale 

informaţiilor pe baza cărora să poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului 

educaţional. 

Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt 

obligate să furnizeze o serie de date personale (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a 

părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul 

educaţional), în cazul prevăzut la litera b) punctele A1) și C3), fiind necesare în vederea derulării/iniţierii 

de raporturi juridice cu liceul, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu 
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angajaţii, sau cele privind înscrierea în învăţământ, sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a 

actelor de studii). 

În cazul refuzului de a furniza aceste date, unitatea de învățământ poate să refuze iniţierea de 

raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale 

în domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal.  

De asemenea, unitatea de învățământ colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter 

obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu 

elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de 

sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la 

aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care 

persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor date cu caracter opţional, au 

dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a liceului a acestor informaţii. 

Refuzul furnizării şi / sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea 

ca unitatea de învățământ să transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre 

examenele naţionale). 

În situaţiile prevăzute la, litera b), punctul B2) furnizarea datelor este necesară pentru ca 

persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. 

Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a 

programelor de protecţie socială. 

În situaţiile prevăzute la litera b), punctul D4) informaţiile cu caracter personal se colectează şi 

prelucrează pentru a respecta prevederile legale cu referire la înregistrarea operaţiunilor financiar 

contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la 

imposibilitatea de a demara relaţii juridice între unitatea de învățământ şi respectivele persoane. 

 

d) Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: 

În cazul prevăzut la litera b), punctele A1), B2), C3) şi D4): Persoana vizată, reprezentanţii legali 

ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, Inspectoratul Şcolar, Ministerului 

Educaţiei Naționale, autoritatea judecătorească, Poliţia, Organe de urmărire penală şi alte instituţii 

abilitate de lege să solicite informaţii. 

 

e) Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate 

La cererea persoanelor fizice, unitatea de învățământ confirmă dacă prelucrează sau nu date 

personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. Unitatea de învățământ se obligă să rectifice, să 

actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror 

prelucrare nu este conformă cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, si ale Regulamentului 679 din 27 aprilie 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). 
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Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție 

asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. 

Totodată, au dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea 

datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către unitatea de învățământ a 

datelor este obligatorie. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele fizice pot adresa o cerere scrisă, datată şi semnată 

către unitatea de învățământ sau direct la sediul unității de învățământ. De asemenea, le este recunoscut 

dreptul de a se adresa justiţiei. 

 

f) Măsuri pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale 

1. Pentru accesarea bazelor de date cu caracter personal, utilizatorii au sau nu au permisiuni pentru 

contul propriu. Consultarea bazei de date presupune cunoaşterea unui cont de acces cu parolă 

primit numai pentru o anume operaţiune şi limitat la o perioadă de timp. 

2. Administratorul bazei de date stabileşte drepturile de utilizare şi conturile speciale, la cererea 

scrisă a Consiliului de Administraţie. 

3. Arhivarea sau distrugerea datelor colectate sau stocate se realizează la cererea scrisă a 

Consiliului de Administraţie, în functie de importanța acestora. 

4. Colectarea şi introducerea datelor se realizează la cererea Consiliului de Administraţie. 

5. Modificarea datelor stocate se realizează la cererea Consiliului de Administraţie, care reţine cine 

a făcut modificarea şi când. 

6. Copiile de siguranţă se realizează la un interval de o săptămână. 

7. Întreţinerea, corectarea şi securizarea datelor stocate se realizează de către cei desemnaţi prin 

prezenta procedură. 

 

g) Date cu caracter personal prelucrate  

Datele personale ale angajaţilor şi ale elevilor:  

 Datele personale ale elevilor sunt prelucrate de diriginti, secretar – Pariza Isabela, responsabil 

SIIIR – Gemma Mitrea 

 Datele personale ale angajatilor sunt prelucrate de secretar-șef Giumba Daniela, contabil – șef 

Zarea Teodora 

 Toti angajații Liceului Tehnologic “Ion Podaru” semnează un angajament de confidenţialitate. 

 Elevii majori, părinții, tutorii legali, angajații și alte persoane terțe ale căror date necesită 

prelucrare semneaza un acord de prelucrare a datelor. 

Datele din compartimentul secretariat:  

 Secretarul-șef întocmeşte statele de funcţii şi pontajele în fiecare lună a anului.  

 Secretarul întocmeşte statistici privind mişcarea elevilor ori de câte ori este nevoie.  

 Profesorii întocmesc documente având la bază date cu caracter personal ale elevilor la începutul 

fiecărui an şcolar şi de câte ori este nevoie.  

Datele din contabilitate:  

 Contabilul întocmeşte balanţa, bilanţul, bugetul, contracte de închiriere spaţii, contracte privind 

proiectele finanţate.  

Datele cuprinse în mape, registre, procese-verbale, cataloage ş. a.  
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 La secretariatul şcolii se depun dosarele de înscriere ale elevilor în perioada prevăzută de 

metodologia de înscriere/ admitere  

 Secretarul completează registrele matricole,  

 Secretarul împreună cu responsabilul comisiei desemnate prelucrează dosarele de acordare a 

burselor sau a altor forme de ajutor sau de stimulare a elevilor. 

 Profesorii trec datele în cataloage, întocmesc statistici privind rezultatele la evaluări ale elevilor, 

completează condica de prezenţă, întocmesc procese-verbale, alcătuiesc planificări 

calendaristice, proiectări ale unităţilor de învăţare, proiecte de lecţii, fişe, teste, portofolii.  

 Şeful compartimentului financiar/administrativ al unităţii întocmeşte o bază de date privind baza 

materială a şcolii, spaţiile aferente, inventarul mijloacelor.  

 Managementul întocmeşte documentele proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de 

implementare), regulamente interne de funcţionare, organigrama, fişa postului, proiecte ale 

planului de încadrare, fişe de evaluare ale personalului, planul de încadrare 

Datele din  platformă și formularele de prezență 

 Gemma Mitre, Pundichi George și Mihalcea Marilena 

 

h) Asigurarea securității datelor personale: 

 Angajații care au acces la datele personale semneaza acorduri de confidențialitate și răspund 

pentru o  

 eventuală divulgare, conform legii în vigoare. 

 Calculatoarele pe care se prelucrează date personale sau sunt instalate programe pentru baze de 

date  

 sunt securizate prin program antivirus și parolă cunoscută doar de utilizator. 

 Fiecare angajat care are acces la o bază de date care conține date personale are propriul cont și 

parola,  

 având obligația să nu le divulge. 

 Securitatea datelor se face prin back-up după fiecare actualizare sau săptămânală. 

 Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind 

securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. Liceul Tehnologic 

“Ion Podaru” Ovidiu folosește platforma Google Classroom, securitatea acesteia este asigurată 

de dezvoltatorii care au obligația să identifice breșe de securitate și să prevină atacurile 

cibernetice care să ducă la furtul de informatii. 

 Prelucrarea, de către Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, a datelor cu caracter personal ale 

participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare 

a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a procesului 

educaţional. Măsurile de protecție sunt: parola și cont individuale, toți utilizatorii platformei au 

obligatia de a nu le divulga. Orice divulgare duce la blocarea contului, identificarea celui care a 

dat contul si luarea masurilor necesare. 

 Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate 

de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 

sunt:  
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o numele şi prenumeleelevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează 

platforma educaţională Classroom/Meet;  

o imaginea și vocea participanţilor;  

o mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date 

prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  

o rezultatele evaluării;  

o datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la 

cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces.  

 Datele cu caracter personal prevăzute sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activităţii 

didactice.Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către utilizatorii Google 

Classroom sau altă aplicație, în afara scopului vizat, constituie o încălcare a prevederilor 

legale.Se interzice sub orice formă înregistrarea activităţilor desfăşurate online.  

 

i) Obligatiile participanţilor la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului:  

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte 

materiale prelucrate prin utilizarea platformei educaţionale informatice;  

b) de a utiliza platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;  

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod 

care excede scopului prelucrării acestor date.  

d) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate exclusiv în scopul 

derulării activităţii didactice. 

e) Se interzice partajarea informațiilor de pe grupurile de WhatsApp ale școlii fără autorizare, se 

vor partaja doar informațiile transmise în acest scop. Persoanele care transmit neautorizat orice 

informație sunt pasibile de sancțiune conform legilor și regulamentelor în vigoare. 

 

5. Responsabilităţi 

Directorii și C.A. al Liceului Tehnologic “Ion Podaru” sunt responsabili cu protecţia datelor cu caracter 

personal şi au următoarele atribuţii principale: 

a) stabilesc scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când acestea 

sunt necesare pentru exercitarea unor competenţe legale; 

b) asigură elaborarea procedurilor proprii şi, după aprobarea acestora de către Consiliul de 

Administrație, le pun în aplicare; 

c) asigură implementarea şi monitorizează respectarea normelor procedurale în material prelucrării 

datelor cu caracter personal de către utilizatori; 

d) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter 

personal la nivelul Liceului; 

e) asigură desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în acest domeniu; 

f) dispun măsuri de completare sau, după caz, de modificare a fişei posturilor utilizatorilor; 

g) analizează şi dispun în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea dreptului de acces al 

utilizatorilor la sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; 

h) dispun măsuri pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; 

i) coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate; 

j) ţin evidenţa cererilor persoanelor vizate; 

k) analizează periodic activitatea utilizatorilor; 
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Respsonsabilul de protecția datelor - DPO 

a) informează operativ consiliul de administratie al unității de învățământ despre vulnerabilităţile şi 

riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi 

propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

b) informează conducerea în legătură cu orice încălcare a normelor de protecţie a datelor cu caracter 

personal de natură a prejudicia drepturile persoanei vizate, cu privire la măsurile dispuse pentru 

identificarea persoanei responsabile şi limitarea efectelor unei diseminări neautorizate a datelor, 

precum şi cu privire la situaţiile în care au fost emise recomandări sau aplicate sancţiuni de către 

Autoritatea naţională de supraveghere sau când aceasta a dispus efectuarea unui control prealabil ori 

a unor investigaţii. 

 

Angajații care au acces la baze de date sau prelucrează date cu caracter personal au specificate 

responsabilitatile în fișa postului și în angajamentul de confidențialitate. 


