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INTRARE/ IESIRE NR. Ml 
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular din 

judeţul Ilfov unde sunt organizate centre de examen pentru Evaluarea 

Naţională la sfârşitul clasei a VIII-a 

Informare 

privind obligaţiile centrelor de examen pentru Evaluarea Naţională la 

sfârşitul clasei a VIII-a cu privire la respectarea prevederilor legale privind 

datele cu caracter personal ale elevilor. 

Regimul datelor cu caracter personal ale elevilor prelucrate/stocate în 

contextul desfăşurării Evaluării Naţionale la sfârşitul clasei a VIII-a este 

reglementat prin următoarele documente specifice: 

1. Procedura operaţională privind activitatea de supraveghere audio

video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în 

unităţile şcolare din sistemul naţional de învăţământ, pe perioada 

desfăşurării probelor şi activităţilor specifice din cadrul examenelor 

naţionale susţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-ala XIII-a 

în anul şcolar 2020-2021; 
2. Procedura privind modul de comunicare a rezultatelor obţinute de 

candidaţii la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în 

anul şcolar 2020-2021. 

Conform prevederilor acestor documente, obligaţiile Comisiilor din centrele 

de examen sunt: 

afişarea la loc vizibil a anexelor 1-3 ale Procedurii operaţionale privind 

activitatea de supraveghere audio-video (la intrările în centrele de 
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examen, în sălile de examen şi în sălile unde se evaluează lucrările 

scrise); 
- afişarea Notei de informare - Anexă la Procedura privind modul de 

comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi, atât la avizierul 

unităţii, cât şi pe uşile sălilor de examen; 

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii prelucrării ş1 

stocării datelor cu caracter personal (înregistrarile audio-video); 

- confidenţialitatea datelor personale; 

- publicarea rezultatelor în forma anonimizată (prin descărcarea din 

aplicaţia EVNAT_2021 a raportului CE_ANONIM Listă coduri 

candidaţi); codurile sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de 

primire, la prima probă susţinută de aceştia; 

- protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale 

sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, 

precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală a acestor 

date. 

Prevederile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în documentele 

specifice referitoare la Evaluarea Naţională au la bază Regulamentul UE 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

(GDPR) şi în legislaţia naţională în vigoare privind protecţia ş1 securitatea 

datelor personale. 

Inspector şcola 

Inspector 
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