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Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ secundar general
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vă informează că conform Legii
Republicii Moldova nr.140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor
aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” administraţia unităţilor
şcolare va elabora şi renova baza de date a copiilor din grupa de risc.
în contextul celor expuse, DGETS intervine cu rugămintea să expediaţi, în mod
de urgenţă, până la data de 10 februarie 2018 datele statistice privind evidenţa
elevilor din grupa de risc cu ştampilă umedă în bir.22, conform anexei.
Totodată, DGETS vă atenţionează despre obligativitatea respectării Legii
nr.153 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal” (publicat:
14.10.2011 în Monitorul oficial nr.170-175) care asigură protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime,
familiale şi private.
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Anexa nr. 1

Date statistice privind evidenţa elevilor din grupa de risc

Nr.
d/r

G rupul de risc

1.

N um ărul elevilor în total
Elevi cu com portam ent deviant aflaţi la evidenţă
Elevi orfani
Elevi sem iorfani
Elevi cu tutelă (orfani, sem iorfani)
Elevi invalizi
Elevi cu CES
Elevi din fam ilii de refugiaţi
Elevi din fam ilii num eroase (3 şi m ai m ulţi copii)
Elevi din fam ilii incom plete
Elevi din fam ilii social-vulnerabile
Elevi la care am bii părinţi sunt plecaţi peste hotare
Elevi la care un părinte este plecat peste hotare
Elevi cu tutelă ai căro r părinţi sunt plecaţi peste
hotare
Elevi rom i
Elevi cu tu telă în total

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Total

cl.IIV

cl.V IX

cl.X XII

%

