
 
                                                                                             

     Nr. ………… / …………………  

 

Doamna Director, 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………….…………………….. 

domiciliat în ……………………………………………………………………………………….. 

legitimat cu C.I. seria………….nr. ………………………. în calitate de părinte / reprezentant legal  

al elevului minor ……….………………………………………………………..... înscris / înscrisă în 

anul școlar 2020-2021 în unitatea de învățământ ………………………………………………………  

din localitatea  Constanța,  județul Constanța,  prin prezenta solicit înscrierea fiicei mele / fiului meu 

în clasa a V a  (se bifează doar o căsuță): 

 

 în clasa de intensiv engleză 

 în clasa de intensiv germană 

 în clasă fără studiul intensiv al unei limbi moderne 

 

la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”  Constanța 

 

Data ……………………………………… Semnătura ……………………….. 

 

Școala Gimnazială nr.29 ”Mihai Viteazul” Constanța realizează prelucrarea datelor cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul 

activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. 

Conform Notei Ministerului Educației Naționale nr. 371/IFL/11.06.2018 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal în cadrul concursurilor și examenelor naționale, colectarea datelor cu caracter personal în vederea 

înscrierii și participării la concursurile și examenele naționale, afișarea la avizierul centrelor de concurs/examen și 

pe ușile sălilor de examen a listelor nominale ale candidaților înscriși, comunicarea rezultatelor prin afișare înainte și 

după contestații, repartizarea candidaților, precum și încărcarea acestora în aplicația informatică accesibilă pe site-

urile inspectoratelor școlare și ale Ministerului Educației și Cercetării reprezintă etape interdependente în procesul 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, proces necesar în vederea îndeplinirii obligației legale ce îi revine 

M.E.C. în calitate de operator, fiind realizat succesiv de operatori diferiți (unitatea de învățământ, centrul de 

concurs/examen, inspectoratele școlare prin valorificarea rezultatelor, M.E.C. prin CNEE/Direcția Tehnologia 

Informației și a Comunicației). 

 

 

 

 

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale nr. 29 ”Mihai Viteazul” Constanța 


