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operate prin ordine/dispoziții/hotărâri, iar apoi stocate și arhivate în conformitate cu Regulamentul
instituțional privind păstrarea și arhivarea documentelor.
II. CREAREA ȘI GESTIUNEA BAZELOR DE DATE
8. Funcţia de gestiune a bazelor de date asigură utilizarea efectivă datelor și crearea crearea standardelor
de date şi a procedurilor pentru denumirea datelor; utilizarea datelor; securitatea datelor şi
consultarea utilizatorilor bazelor de date în toate aspectele de gestiune a resurselor de date.
9. În cadrul Universității funcționează următoarele bazele de date:
a) menținute computerizat:
§ baza de date pentru evidență contabilă;
§ baza de date „Resurse umane”;
§ baza de date „Personal didactic”;
§ baza de date „Admiterea”;
§ baza de date „Contingentul de studenți/masteranzi/doctoranzi”;
§ baza de date „Reușita studenților și masteranzilor”;
§ baza de date „Absolvenți”;
§ baza de date „Inserția în câmpul muncii a studenților/masteranzilor/doctoranzilor.
b) menținute manual:
§ registrul grupei academice;
§ registrul de evidență a eliberării diplomelor de studii;
§ registrul de eliberare a carnetelor de note/student/masterand/doctorand
§ registrul de eliberare a certicatelor academice, adeverințe de confirmare a studiilor
10. Gestiunea informațiilor din baza de date pentru evidență contabilă constă în asigurarea înregistrării
informațiilor contabile referitoare la calculul drepturilor salariale ale angajaților, inclusiv a premiilor,
stimulărilor, sporuruilor, indemnizațiilor, compensațiilor și altor drepturi și obligații cu conținut
pecuniar, precum și a prezentării rapoartelor financiare, trimestriale și aniale către instituțiile statului,
conform legislației în vigoare. Responsabil de completarea bazei de date este contabilul-șef al
instituției.
11. Baza de date „Resurse umane” conține date despre angajații USDC cu privire la data nașterii,
domiciliul, date de contact, starea civilă, angajările anterioare, diplome de studii și alte certificate de
perfecționare, supunerea militară. Responsabil de completarea și gestionarea bazei de date este
responsabil șeful Secției Personal și logistică.
12. Baza de date „Personal didactic” conține date despre nume, prenume, data nașterii, domiciliul, gradul
didactic, gradul științific, forma de angajare, subdiviziunea și unitatea de angajare a corpului
profesoral din cadrul USDC. Responsabil de completarea bazei de date „Personal didactic” este șeful
Secției Personal și logistică. Gestionarea datelor din cadrul bazei de date este asigurată de metodistul
Secției Personal și logistică.
13. Stocarea, gestionarea și evidența informațiilor privind angajații USDC se realizează de către Secțiile
Contabilitate și Personal și logistică prin intermediul programelor licențiate 1C, care permit securizarea
bazei de date interne.
14. Baza de date „Admiterea” conține informați despre candidații la studii - data, locul nașterii,
domiciliul, instituția absolvită, anul absolvirii, limba de instruire, date de contact - conform cererii
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aprobate de senatul USDC. Responsabil de completarea bazei de date „Admiterea” este metodistul
principal al secției studii, responsabil de implementarea tehnologiilor informaționale. Înregistrarea
datelor în baza de date se realizează în regim operativ, pe măsura apariției informației, în perioada
admiterii.
Baza de date „Contingentul de studenți/masteranzi/doctoranzi” conține informații despre
studenți/masteranzi/doctoranzi cu privire la ciclul de studii, anul de studii, grupa academică, forma de
studii, școala doctorală, conducătorul de doctorat, gen, mediu de trai, transfer, exmatriculare,
restabilire, schimbare nume, achitarea taxei. Responsabili de completarea bazei de date
„Contingentul de studenți/masteranzi/doctoranzi” sunt șeful Secției studii și Șeful Secției Cercetare
Doctorat și Managementul Calității.
Baza de date „Reușita studenților și masteranzilor” conține date despre ciclul de studii, anul de studii,
grupa academică, planul de studii, nota medie de la concursul de admitere, notele de la evaluarea
finală, nota medie semestrială, nota medie anuală, nota medie generală, numărul restanțelor, numărul
restanțierilor. Responsabil de completarea bazei de date „Reușita studenților și masteranzilor” este
decanul facultății.
Baza de date „Absolvenți” conține date despre anul admiterii, anul absolvirii, program de studii,
media generală de licență/master. Responsabil de completarea bazei de date „Reușita studenților și
masteranzilor „Absolvenți” este metodistul principal al Secției studii.
Baza de date „Inserția în câmpul muncii a studenților și masteranzilor” conține date despre anul
admiterii, anul absolvirii, date de contact, ciclul de studii, programul de studii, organizația/instituția și
funcția angajatului, continuarea studiilor. Responsabil de completarea bazei de date „Inserția în
câmpul muncii a studenților/masteranzilor/doctoranzilor” este responsabilul de tutorat și ghidarea în
carieră.
Registrul grupei academice conţine date cu privire la rezultatele obţinute de studenţi la probele
intermediare şi finale de evaluare, absenţele la ore. Se completează de către cadrele didactice și de
către şefii grupelor academice în baza înregistrărilor zilnice şi pe măsura lichidării restanţelor
academice de către studenţi. Responsabil de completarea și arhivarea registrului grupei academice
este decanul.
Registrul de evidență a eliberării diplomelor de studii conține date despre data eliberării diplomei de
către Centrul Tehnologii Informaționale în Educație, numele, prenumele absolventului, sex, IDNP,
cetățenie, anul admiterii la studii, seria și numărul diplomeidomeniul general de studii, program de
studii, media generală, numele și prenumele președintelui comisiei de licență/master, rectorului,
decanului, secretarului comisiei și numărul de înregistrare a diplomei. Registrul se păstrează la secția
Studii. Responsabil de arhivare și securitatea datelor este șeful Secției studii.
Registrul de eliberare a carnetelor de note/student/masterand/doctorand conține date despre nume
prenume, numărul și data ordinului de înmatriculare, programul de studii și numărul carnetului.
Responsabil de completarea, securitatea datelor și arhivarea registrului este metodistul facultății.
Registrul de eliberare a certicatelor academice, adeverințe de confirmare a studiilor conține date
despre numele prenumele solicitantului, tipul certificatului eliberat, numărul de înregistrare a
certificatului și data eliberării. Responsabil de completarea, și arhivarea registrului este metodistul
facultății.
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III. ASIGURAREA ACCESULUI LA BAZELE DE DATE
23. Accesarea bazelor de date de către diferite categorii de beneficiari presupune familiarizarea cu
anumite date relevante cu privire la reuşită, frecvenţă, absolvire, încadrare în câmpul muncii, traseul
profesional al absolvenţilor, traseul didactico-ştiinţific şi de formare a personalului ştiinţificodidactic, ştiinţific şi didactic etc. în conformitate cu anumite interese de serviciu sau personale, fiind
respectate următoarele condiţii.
24. USDC, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind
protecția datelor cu caracter personal ce le revin studenților/masteranzilor/doctoranzilor/angajaților,
precum și, după caz, altor persoane vizate.
25. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele vizate
beneficiază de următoarel drepturi: la informare, de accces la date, de intervenție, de opoziție asupra
datelor caracter personal ce-i vizează.
26. Acordarea dreptului de acces a angajaților la informațiile ce-i vizează se efectuează doar prin
solicitare expresă, în formă scrosă, cu acordul nemijlocit al conducerii USDC. Informațiile solicitate
vor fi furnizate astfel încât să nu prejudicieze drepturile terților. Persoanele care solicită date cu
caracter personal trebuie să indice scopul solicitării.
27. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces la informațiile din bazele de date ale USDC.
Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune în cazul în care există obligația de a proteja
drepturile și libertățile unor terțe persoane.
28. Datele cu caracter personal, solicitate de organele abilitate în acest sens, se face cu acordul rectorului
USDC.
29. Introducerea, ștergerea, vizualizarea, exportul și prelucrarea datelor de către utilizatorii bazelor de
date este limitat prin utilizarea nivelurilor de acces restricționat.
30. Studenții/masteranzii au acces la informația ce ține de reușită și frecvența la ore din registrele
academice și accesând contul personalizat de acces a platformei educaționale USDC.
31. Decanul facultății va asigura accesul la informațiile despre reușită și frecvență prin monitorizarea
gradului de completare a registrelor academice și a bazei de date „Reușita studenților și
masteranzilor”.
32. Informația ce ține de reușita academică și frecvența la ore se va oferi personal și doar studentului și
masterandului care solicită informația.
33. Se interzice furnizarea informației cu caracter personal de către persoanele cu nivel de acces superior,
persoanelor neautorizate.
34. La datele despre personalul didactic – grad științific, grad didactic, norma de angajare, forma de
angajare - pot avea acces Șeful Secției Studii, Șeful Secției Cercetare, Doctorat și Managementul
Calității, Șefii de Departament, Prorectorii prin accesarea contului personalizat de pe platforma
educaționala USDC.
IV. DISPOZIȚII FINALE
35. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.
36. Modificări şi completări în prezentul regulament pot fi operate doar prin decizia Senatului USDC.
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