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I.

DISPOZIŢIIăGENERALE

1.1. Regulamentulă privindă prelucrareaă informa iiloră ceă con ină dateă cuă caracteră personală înă
sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitereă laă studii
superioareă înă Universitateaă deă Stată„AlecuăRusso”ădină B l i (în continuare Regulament)
esteă elaborată înă vedereaă implement riiă înă cadrulă Institu ieiă Publiceă Universitateaă deă Stată
„Alecuă Russo”ă dină B l iă (înă continuareă USARB)ă aă prevederiloră Legiiă nr.133 din 8 iulie 2011
privindăprotec iaădatelorăcuăcaracterăpersonal,ăLegiiăcontabilit iiănr.ă113ădină27ăaprilieă2007ă iă
aăCerin elorăfa ădeăasigurareaăsecurit iiădatelorăcuăcaracterăpersonalălaăprelucrareaăacestoraă
înă cadrulă sistemeloră informa ionaleă deă dateă cuă caracteră personal,ă aprobateă prină Hot rîreaă
Guvernuluiănr.1123ădină14ădecembrieă2010,ăprecumă iăîntruărespectareaăprevederilorăart.ă91ă94 ale Codului muncii al Republicii Moldova.
1.2. PrezentulăRegulamentăreglementeaz ăcondi iileăgeneraleă iăcerin ele fa ădeăprelucrareaă
datelorăcuăcaracterăpersonalăaleăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitereălaăstudiiăsuperioareăînăă
USARBăînăcadrulăsistemuluiădeăeviden ăcontabil .ăă
II. SCOPUL
2.1. Scopulă prelucr riiă informa iiloră ceă con ină dateă cuă caracteră personală înă sistemul de
eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitereă laă studiiă superioareă înă
UniversitateaădeăStată„AlecuăRusso”ădinăB l i const ăînăasigurarea înregistr riiăinforma iiloră
referitoareălaăcandida iăînăvedereaăorganiz riiăConcursuluiădeăAdmitereă iăselec ieiăcandida iloră
pentru înmatriculare.
2.2. Înăcadrulăsistemuluiădeăeviden :ăEviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere sînt
prelucrateăurm toareleăcategoriiădeădateăcuăcaracterăpersonal:ă























numele, prenumele, patronimicul;
sexul;
dataăşiălocul naşterii;
mediul de trai;
cet enia;
na ionalitatea;
IDNP;
viza de domiciliu permanent;
num rulădeătelefonă(laădomiciliuă iămobil);
imagine;
stareaădeăs n tate;
situa iaăfamilial ;
situa iaămilitar ;
datele personale ale membrilor de familie;
datele din acteleădeăstareăcivil ;
adresaă(domiciliului/reşedin ei);
adresa e-mail;
profesiaăşi/sauăloculădeămunc ,ăstagiulădeămunc ;
formareaăprofesional ă– diplome – studii;
dateăreferitoareălaăinstitu iaădeăînv mântăabsolvit ;
seriaă iănum rulăactuluiădeăstudii;
numele,ă prenumeleă (dup ă caz,ă patronimicul)ă persoaneloră laă careă seă afl ă laă
între inereăpersoanaărespectiv ă(membriiăfamiliei,ăalteărudeă iăpersoane,ădup ăcaz);
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copiaă acteloră ceă confirm ă statutulă deă copilă orfană ală candidatuluiă sauă copilă r masă
f r ăîngrijirea p rin ilor;
dup ăcaz,ăalteădateănecesareăîndepliniriiăscopuluiămen ionat,ăconformălegisla ieiăînă
vigoare.

2.3. Prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală men ionateă vaă fiă efectuat ă pentruă realizareaă
urm toarelorăscopuri:
a) Desf urareaăConcursuluiădeăAdmitereălaăstudiiăsuperioareădeălicen ă iămasteratăconformă
Regulamenteloră deă organizareă iă desf urareă aă admiteriiă laă studiiă superioareă deă licen ă iă
corespunz torădeămasterat.
b) Creareaădosarelorăcandida ilorăînscri iălaăConcursulădeăadmitere.
c) Elaborarea, înregistrareaă
înmatricula i.

iă difuzareaă ordineloră rectoruluiă referitoareă laă candida iiă

d) Creareaădosarelorăcandida ilorăînmatricula iălaăstudii.
e) Asistareaăprocesuluiă(prinăfurnizareaăinforma ieiănecesare)ădeăcompletareăaăbazeiădeădateă
na ionaleăreferitorălaăcandida iiăînscri iă iăadmi iălaăstudii.ă
f) Elaborareaă Raportuluiă Comisieiă deă admitereă referitoră laă organizareaă iă desf
Concursului de admitere la studii superioare.

urareaă

g) Alteă scopuri,ă necesareă realiz riiă activit iloră ceă ină deă organizareaă iă desf
concursului de admitere.

urareaă

2.4. Dateleă cuă caracteră personală ceă facă obiectulă reglement riiă prezentuluiă Regulamentă voră fiă
stocateă deă c treă responsabiliiă dină cadrulă Comisieiă deă admitereă aă USARBă astfelă încîtă s ă
permit ăidentificareaăpersoanelorăvizateăstrictăpeădurataănecesar ărealiz riiăscopurilorăînăcareă
datele sînt prelucrate, iar laă expirareaă termenuluiă respectiv,ă înregistr rileă seă voră transmiteă laă
arhiva USARB.
2.5. Oriceă utilizareă aă dateloră cuă caracteră personal,ă introduseă înă sistemuluiă deă eviden :ă
Eviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere înăalteăscopuriădecîtăceleămen ionateămaiă
susăesteăinterzis .ă
III.ăLOCA IAă IăDESCRIEREAăSISTEMULUIăDEăEVIDEN ăEVIDEN Aă
CANDIDA ILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE
ÎNăUNIVERSITATEAăDEăSTATă„ALECUăRUSSO”ăDINăB L I
3.1. Dateleăcuăcaracterăpersonalăcon inuteăînăsistemulădeăeviden :ă Eviden aăcandida ilorălaă
Concursul de Admitere înăcadrulăUSARBăseăprelucreaz ă iăseăstocheaz :
1.

pe suport de hîrtie;

2.

în format electronic:

a) Software – Sistemulă deă eviden ă aă candida iloră laă Concursulă deă admitereă laă studiiă
superioare, care este instalat la computerele tuturor secretarilor tehnici, secretarului
responsabil,ăsecretarilorăresponsabiliăadjunc iă iăangaja ilorăDepartamentuluiădeăTehnologiiă
Informa ionaleă responsabiliă deă asigurareaă asisten eiă tehniceă Comisieiă deă admitereă peă
perioadaădesf ur riiăConcursuluiădeăadmitere
b) Hardware – calculatoareleăutilizateădeăc treămembriiăComisieiădeăadmitere:
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3.2. Mentenan aă soft-uluiă deă eviden ă esteă realizat ă deă c treă angaja iiă dină Departamentul
TehnologiiăInforma ionaleăalăUSARB,ăcuăurm toareleăatribu ii:
- Efectuareaăajust rilorăînăprogram,ăînăbazaămodific rilorălegisla ieiăRepubliciiăMoldova;
- Eliminareaăerorilorăînăfunc ionareaăprogramului;
- Consultareaăînărezolvareaădificult ilorăap rute în utilizarea programului;
- Examinareaăsolicit rilorăparveniteădinăparteaăComisieiădeăăadmitere;
- ExaminareaăbazeiădeădateăaăCandida ilorăînscri iălaăConcursulădeăadmitere;
- Viziteălaăfa aălocului,ălaăsolicitareaăSecretaruluiăresponsabilăalăComisieiădeăconcurs;
- Examinareaă iănedivulgareaăinforma ieiăcuăaccesibilitateălimitat ăceăaădevenităcunoscut ălaă
prestarea acestor servicii.
3.3. Prelucrareaăinforma iilorăînăsistemulădeăeviden :ăEviden aăcandida ilorălaăConcursulădeă
Admitere pe suport de hîrtie este structurat ă dup ă criteriulă “mape-dosare”,ă fiindă p strateă înă
safeuriă peă perioadaă desf ur riiă Concursuluiă deă admitere,ă careă suntă amplasateă fizică într-un
birouă specială amenajată peă perioadaă Concursuluiă deă admitereă iă ulterioră suntă transmiseă
Serviciului Resurse umane (studen i)ă(dosareleăcandida ilorăînmatricula i)ăsauăarhiv ă(dosareleă
candida ilorăneînmatricula i)ădinăsediulăUSARB.ăăă
III.

DURATA DE STOCARE

4.1. Prelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonalăînăsistemulădeăeviden :ăEviden aăcandida iloră
la Concursul de Admitere seăefectueaz ăpeăperioadaădesf ur riiăConcursuluiădeăadmitereă
în USARB.
V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
5.1. USARB,ă înă calitateă deă operatoră deă dateă cuă caracteră personal,ă garanteaz ă respectareaă
drepturiloră privindă protec iaă dateloră cuă caracteră personală ceă leă revină candida ilor,ă precumă i,ă
dup ăcaz,ăaltorăpersoaneăvizate.ă
5.2. În conformitate cu principiile de protec ieă aă dateloră cuă caracteră personal,ă persoaneleă
vizateăbeneficiaz ădeăurm toareleădrepturi:ălaăinformare,ădeăaccesălaădate,ădeăinterven ie,ădeă
opozi ieăasupraădatelorăcuăcaracterăpersonalăce-iăvizeaz ,ăprecumă iădreptulădeăaăseăadresaăînă
justi ie.
5.3. Toateăpersoaneleăimplicateăînăactivitateaădeăadministrareă i/sauăprelucrareăaăinforma iiloră
dină sistemulă deă eviden ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere vor respecta
procedura de acces la datele cu caracter personal.
5.4. Acordarea dreptului de accesă aă candida iloră laă informa iileă ce-iă vizeaz ă seă efectueaz ă
doară prină solicitareaă expres ,ă înă form ă scris ,ă cuă acordulă nemijlocită ală rectoruluiă USARB.ă
Informa iileă furnizateă voră fiă acordateă astfel,ă încîtă s ă nuă prejudiciezeă drepturileă ter ilor.ă
Persoaneleăcareăsolicit ădateăcuăcaracterăpersonalătrebuieăs ăindiceăscopulăsolicit rii,ăprecumă
iăperioadaăconcret ăpentruăcareăsolicit ăinforma iile.ă
5.5. Exist ă posibilitateaă refuz riiă dreptuluiă deă accesă înă situa iaă înă careă seă aplic ă excep iileă
prev zuteă deă lege.ă Necesitateaă deă aă restric ionaă accesulă seă poateă impuneă înă cazulă înă careă
exist ăobliga iaădeăaăprotejaădrepturileăşiălibert ileăunorăter eăpersoane,ădeăexemplu,ădac ăînă
informa iileă solicitateă apară şiă alteă persoaneă şiă nuă exist ă posibilitateaă deă aă ob ine
consim mîntulă acestoraă sauă nuă potă fiă extrase,ă prină editare,ă dateleă cuă caracteră personală
nerelevante.
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VI.

M SURILEăDEăPROTECŢIEăAăDATELORăCUăCARACTERăPERSONALăPRELUCRATEă
ÎNăSISTEMULăDEăEVIDEN :ăEVIDEN AăCANDIDA ILOR LA CONCURSUL DE
ADMITERE LA STUDII SUPERIOAREăÎNăUNIVERSITATEAăDEăSTATă„ALECUăRUSSO”ă
DINăB L I
6.1. M surileăgeneraleădeăadministrareăaăsecurit iiăinforma ionale
6.1.1.
Înă cazulă neutiliz riiă temporareă aă purt toriloră deă informa ieă peă suportă deă hîrtieă sauă
electronicăcareăcon inădateăpreluateădinăsistemulădeăeviden :ă Eviden aăcandida ilorălaă
Concursul de Admitere,ăaceştiaăseăp streaz ăînăsafeuriăcareăseăîncuie.ă
6.1.2.
La terminareaă sesiuniloră deă lucru,ă computereleă şiă imprimanteleă seă deconecteaz ă
deălaăre eauaăelectric .ă
6.1.3.
Operatorulăasigur ăsecuritateaăpunctelorădeăprimireă iăexpediereăaăcoresponden ei,ă
precumăşiăsecuritateaăcontraăaccesuluiăneautorizatălaăaparateleădeăcopiere.ă
6.1.4.
Accesulă fizică laă mijloaceleă deă reprezentareă aă informa ieiă preluateă dină sistemulă deă
eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere este blocat împotriva
vizualiz riiădeăc treăpersoaneăneautorizate.ă
6.1.5.
Mijloaceleădeăprelucrareăaăinforma iilorăpreluateădinăsistemulădeăeviden :ăEviden aă
candida ilorălaăConcursulădeăAdmitere sau soft-urileădestinateăprelucr riiăacestoraăsîntă
scoase din perimetrul de securitate doar în baza permisiunii scrise a operatorului.
6.1.6.
Scoatereaăşiăintroducereaămijloacelorădeăprelucrareăaăinforma iilorădinăsistemulădeă
eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere din/în perimetrul de
securitateăseăînregistreaz ăînăregistru.
6.2. M surileădeăprotec ieăaădatelorăcuăcaracterăpersonal,ăprelucrateăînăsistemulădeăeviden :ă
Eviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere,ăseăînf ptuiescă inîndăcontădeănecesitateaă
asigur riiăconfiden ialit iiă iăintegrit iiăacestora,ăprinăprotec ieăînăform ămanual ,ăelectronic ă
şiăextern .
6.3. Cerin eă specialeă fa ă deă marcare: toateă informa iileă ieşiteă dină sistemulă deă eviden :ă
Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere,ă careă con ină dateă cuă caracteră personal,ă sîntă
supuseă marc rii,ă cuă indicareaă prescrip iiloră pentruă prelucrareaă ulterioar ă şiă r spîndireaă
acestora,ă inclusivă cuă indicareaă num ruluiă deă identificare unic al operatorului de date cu
caracter personal.
6.4. Accesulă înă biroulă undeă esteă amplasată sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere esteărestric ionat,ăfiindăpermisădoarăpersoanelorăcareăauăautoriza iaă
necesar ăşiădoarăînătimpul orelor de program. Accesul în birou este posibil doar cu autorizarea
deăaccesă iăcheiaădeălaălac tulămecanic.
6.5. Biroulă nuă esteă l sată niciodat ă f r ă supraveghereă laă ie ireaă înă exterior,ă u aă birouluiă seă
încuieăcuălac tul.
6.6. Înainteă deă acordareaă accesuluiă fizică laă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere,ăseăverific ăcompeten eleădeăacces.ă
6.7. Perimetrulă deă securitateă seă consider ă perimetrulă birouluiă înă careă esteă amplasată sistemulă
deă eviden :ă Eviden a candida iloră laă Concursulă deă Admitere, fiind integru din punct de
vedere fizic.
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6.8. Zilnic,ăseăinspecteaz ăperimetrulădeăsecuritateăalăcl diriiă iăalăbiroului,ăundeăesteăamplasată
sistemulădeăeviden :ăEviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere, din punct de vedere
fizic.
6.9. Computereleăsîntăamplasateăînălocuriăcuăaccesălimitatăpentruăpersoaneăstr ine.
6.10. Uşileăşiăferestreleăsîntăîncuiateăînăcazulăînăcareăînăînc pereălipsescăangaja iiăautoriza iădeă
administrarea sistemului.
6.11. Amplasarea sistemului deăeviden : Eviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere
r spundeă necesit iiă asigur riiă securit iiă acestoraă contraă accesuluiă nesanc ionat,ă furturilor,ă
incendiilor,ăinunda iilorăşiăaltorăposibileăriscuri.ă
6.12. Securitateaăelectroenergetic :ăesteăasigurat ăsecuritateaă echipamentului electric utilizat
pentruă men inereaă func ionalit iiă sistemului deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere,ăaăcablurilorăelectrice,ăinclusivăprotec iaăacestoraăcontraădeterior riloră
şiăconect rilorănesanc ionate.ăÎnăcazulăapari ieiăsitua iilorăexcep ionale,ădeăavarieăsauădeăfor ă
major ,ă esteă asigurat ă posibilitateaă deconect riiă electricit iiă laă sistemeleă deă eviden ă
contabil ,ăinclusivăposibilitateaădeconect riiăoric ruiăcomponentăTI.ă
6.13. Computerele,ă undeă esteă amplasatăfizicăsistemulădeă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere, dispun de UPS-uri,ă careă sîntă folositeă pentruă încheiereaă corect ă aă
sesiuniiădeălucruăaăsistemeloră(componentelor)ăînăcazulădeconect riiădeălaăsursaădeăalimentareă
cuăenergieăelectric .
6.14. Securitateaă cablurilorădeă re ea:ă cablurileă deă re ea,ă prină careă seă efectueaz ă opera iunileă
de transmitere a datelor preluate din sistemul de eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere,ă sîntă protejateă contraă conect riloră nesanc ionateă sauă deterior rilor.ă
Pentruăaăexcludeăbruiajul,ăcablurileădeătensiuneăsîntăseparateădeăceleăcomunica ionale.ă
6.15. Securitateaăantiincendiar ăaăsistemuluiădeăeviden ăcontabil :ăbiroulăundeăesteăamplasată
sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere este dotat cu
echipamentăantiincendiară iăcorespundeăcerin eloră iănormelorăantiincendiareăînăvigoare.ă
6.16. Controlulă instal riiă şiă scoateriiă componenteloră TI:ă seă efectueaz ă controlulă şiă eviden aă
instal riiăşiăscoateriiămijloacelorădeăprogram,ămijloacelorătehniceăşiăcelorătehniceădeăprogram,ă
utilizateă înă cadrulă sistemuluiă deă eviden ă contabil .ă Laă expirareaă termenuluiă deă p strare,ă
informa iile,ăcareăcon inădateăcuăcaracterăpersonalăşiăcareăseăcon inăpeăpurt toriiădeăinforma ii,ă
se distrug.
VII. IDENTIFICAREAăŞIăAUTENTIFICAREAăUTILIZATORULUIăSISTEMULUIăDEă
EVIDEN :ăEVIDEN AăCANDIDA ILORăLAăCONCURSULăDEăADMITEREăLAăSTUDIIă
SUPERIOARE ÎN UNIVERSITATEA DE STATă„ALECUăRUSSO”ăDINăB L I
7.1. Esteă efectuat ă identificareaă şiă autentificareaă utilizatoriloră informa iiloră preluateă dină
sistemeleădeăeviden ăcontabil ăşiăaăproceselorăexecutateăînănumeleăacestorăutilizatori.ă
7.2. To iă utilizatoriiă (inclusivă personalulă careă asigur ă mentenan aă tehnic ,ă administratoriiă deă
re ea,ă programatoriiă şiă administratoriiă bazeloră deă date)ă auă ună identificatoră personală (ID-ul
utilizatorului),ă careă nuă trebuieă s ă con in ă semnalmenteleă niveluluiă deă accesibilitate al
utilizatorului.
7.3. Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sînt utilizate parole. Utilizarea parolelor în
procesulăasigur riiăsecurit iiăinforma ionale:ăpeălîng ăcerin eleădeăp strareăaăconfiden ialit iiă
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parolelor,ă esteă interzis ă înscriereaă acestoraă peă suportă deă hîrtie,ă cuă excep iaă cazuluiă deă
asigurareă aă securit iiă p str riiă acesteiaă (plasareaă înscrisuriloră înă safeu).ă Laă momentulă
introducerii,ăparoleleănuăseăreflect ăînăclarăpeămonitor.ăăăăă
7.4. Seă efectueaz ă modificareaă paroleloră deă fiecareă dat ă cîndă sîntă depista iă indiciiă uneiă
eventuale compromiteri a sistemului sau parolei.
7.5. Întruă asigurareaă posibilit iiă deă stabilireă aă responsabilit iiă fiec ruiă utilizator,ă sîntă folositeă
identificatoriă şiă paroleă individualeă aleă acestora.ă Esteă asigurat ă posibilitateaă utilizatoriloră deă aă
alegeă şiă schimbaă paroleleă individuale,ă inclusivă deă activareă aă proceduriiă deă eviden ă aă
introduceriloră greşiteă aleă acestora.ă Dup ă treiă tentativeă greşiteă deă autentificare,ă accesulă esteă
blocat, în mod automatizat.
7.6. Se asigur ,ăpentruăoăperioad ădeă1ă/un/ an,ăp strareaăistoriilorăanterioareăaleăparolelorăînă
form ădeăhashăaăutilizatorilorăşiăprevenireaăfolosiriiărepetateăaăacestora.ă
7.7. Înăcazulăînăcareăraporturileădeămunc ăaleăutilizatoruluiăauăîncetat,ăauăfostăsuspendate sau
modificate,ă i,ă caă urmare,ă noileă sarciniă nuă necesit ă accesulă laă dateleă cuă caracteră personal,ă
precumă iăînăcazulădeămodificareăaădrepturilorădeăaccesăaleăutilizatorului,ăabuzăalăutilizatoruluiă
deă autoriza iiă deă accesă primiteă înă scopulă comiteriiă unei fapte prejudiciabile, codurile de
identificareăşiăautentificareăseărevoc ăsauăseăsuspend .
7.8. Seăefectueaz ,ăprinămijloaceăautomatizateădeăsuport,ăadministrareaăconturilorădeăaccesăaă
utilizatoriloră careă prelucreaz ă dateleă cuă caracteră personală înă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă
candida ilorălaăConcursulădeăAdmitere, inclusiv crearea, activarea, modificarea, revizuirea,
dezactivareaă şiă ştergereaă acestora.ă Ac iuneaă conturiloră deă accesă aă utilizatoriloră temporari,ă
careă prelucreaz ă dateă cuă caracteră personală înregistrateă înă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă
candida ilorălaăConcursulădeăAdmitere,ăînceteaz ăautomatălaăexpirareaăperioadeiăstabiliteăînă
timpă (pentruăfiecareă tipă deă contădeă accesă înă parte).ă Seă dezactiveaz ă automată iăconturileă deă
accesă aleă utilizatoriloră neactivi,ă careă prelucreaz ă informa iileă dină sistemulă deă eviden :ă
Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere. Se folosesc mijloace automatizate de
înregistrareă şiă informareă despreă crearea,ă modificarea,ă dezactivareaă şiă încetareaă ac iuniiă
conturilor de acces.
7.9. Folosireaă tehnologiiloră f r ă fir,ă echipamenteloră portativeă iă mobileă seă autorizeaz ă deă
persoanele responsabile.
7.10. Seăimpunălimiteăînăprivin aăpersoanelorăcareăauădreptul:
a) s ăvizualizezeăinforma iileăstocateăînăsistemulădeăeviden :ăEviden aăcandida ilorălaă
Concursul de Admitere;
b) s ăcopieze,ăs ădescarce,ăs ăştearg ăsauăs ămodificeăoriceăinforma ieăstocat .
7.11. To iă angaja iiă ă cuă drepturiă deă accesă beneficiaz ă deă oă instruireă ini ial ă înă domeniulă
protec ieiădatelorăcuăcaracterăpersonal.
7.12. Oriceăactivitateădeădezv luireăaădatelorăcuăcaracterăpersonalăc treăter iăesteădocumentat ă
şi supus ă uneiă analizeă riguroaseă înă prealabilă privindă scopulă iă temeiulă legală aă inten iiloră deă
dezv luireăaăunuiăanumităvolumădeădateăcuăcaracterăpersonal.
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7.13. Oriceă înc lcareă aă securit iiă înă ceeaă ceă priveşteă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă
candida iloră laă Concursul de Admitere esteă supus ă document rii,ă iară persoanaă
responsabil ădeărealizareaăpoliticiiădeăsecuritateăesteăinformat ăînăleg tur ăcuăacestălucruăcîtă
de urgent posibil.
7.14. Înainteă deă acordareaă accesuluiă înă sistem,ă utilizatoriiă sîntă informa iă despreă faptulă c ă
folosireaă sistemuluiă deă eviden ă contabil ă esteă controlat ă şiă c ă folosireaă neautorizat ă aă
acestoraăesteăsanc ionat ăînăconformitateăcuălegisla iaăcivil ,ăcontraven ional ă iăpenal .ă
VIII. AUDITULăSECURIT ŢIIăÎNăSISTEMELEăDEăEVIDEN :ăEVIDEN AăCANDIDA ILORă
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE ÎN USARB
8.1. Seă organizeaz ă generareaă înregistr riloră deă audită aă securit iiă înă sistemulă deă eviden :ă
Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere pentru evenimentele, indicate în lista
corespunz toare,ăsupuseăauditului.
8.2. Seăefectueaz ăînregistrareaătentativelorădeăintrare/ieşireăaăutilizatoruluiăînăsistem,ăconformă
urm torilorăparametri:ă
a) dataăşiătimpulătentativeiăintr rii/ieşirii;
b) ID-ul utilizatorului;
c) rezultatulătentativeiădeăintrare/ieşireă– pozitiv ăsauănegativ .ă
8.3. Seă efectueaz ă înregistrareaă tentativeloră deă pornire/terminareă aă sesiuniiă deă lucruă aă
programeloră aplicativeă şiă proceselor,ă destinateă prelucr riiă informa iiloră dină sistemeleă deă
eviden ă contabil ,ă înregistrareaă modific riloră drepturiloră deă accesă aleă utilizatoriloră şiă statutulă
obiectelorădeăaccesăconformăurm torilorăparametri:ă
a) dataăşiătimpulătentativeiădeăpornire;ă
b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau al procesului;
c) ID-ul utilizatorului;
d) rezultatul tentativei de pornire – pozitiv ăsauănegativ .ă
8.4. Seă efectueaz ă înregistrareaă tentativeloră deă ob inereă aă accesuluiă (deă executareă aă
opera iunilor)ă pentruă aplica iiă şiă proceseă destinateă prelucr riiă informa iiloră dină sistemulă deă
eviden :ăEviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere,ăconformăurm torilorăparametri:ă
a) dataăşiătimpulătentativeiădeăob inereăaăaccesuluiă(executareăaăopera iunii);ă
b) denumireaă(identificatorul)ăaplica ieiăsauăaăprocesului;ă
c) ID-ul utilizatorului;
d) specifica iileăresurseiăprotejateă(identificator,ănumeălogic,ănumeăfişier,ănum răetc.);ă
e) tipulăopera iuniiăsolicitateă(citire,ăînregistrare,ăştergereăetc.);ă
f) rezultatulă tentativeiă deă ob inereă aă accesuluiă (executareă aă opera iunii)ă – pozitiv ă sauă
negativ .ă
8.5. Seă efectueaz ă înregistrareaă modific riloră drepturiloră deă accesă (competen elor)ă
utilizatoruluiăşiăstatutuluiăobiectelorădeăacces,ăconformăurm torilorăparametri:ă
a) dataăşiătimpulămodific riiăcompeten elor;ă
b) ID-ulăadministratoruluiăcareăaăefectuatămodific rile;
c) ID-ulă utilizatoruluiă şiă competen eleă acestuiaă sauă specificareaă obiecteloră deă accesă şiă
statutul nou al acestora.
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8.6. Seă efectueaz ă înregistrareaă ieşiriiă dină sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere,ă înregistrareaă modific riloră drepturiloră deă accesă aleă subiec iloră şiă
statutulăobiectelorădeăacces,ăconformăurm torilorăparametri:ă
a) dataăşiătimpulăeliber rii;ă
b) denumireaăinforma ieiăşiăc ileădeăaccesălaăaceasta;ă
c) specificareaăechipamentuluiă(dispozitivului)ăcareăaăeliberatăinforma iaă(numele logic);
d) ID-ulăutilizatoruluiăcareăaăsolicitatăinforma ia;ă
e) volumulădocumentuluiăeliberată (num rulăpaginilor,ăfilelor,ă copiilor)ă şiărezultatulăeliber riiă –
pozitiv sau negativ.
8.7. Cazurileă deă deranjamentă ală audituluiă securit iiă înă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă
candida iloră laă Concursulă deă Admitere sauă complet riiă întreguluiă volumă deă memorieă
repartizată pentruă p strareaă rezultateloră auditului,ă sîntă aduseă laă cuno tin aă persoaneiă
responsabile de politica de securitate a datelor cu caracter personal, care întreprindeăm suriă
înăvedereaărestabiliriiăcapacit iiădeălucruăaăsistemuluiădeăaudit.
8.8. Rezultateleă audituluiă securit iiă înă sistemulă deă eviden :ă Eviden aă personaluluiă
(opera iunileădeăprelucrareăaăinforma iilorăşiămijloaceleădeăefectuareăaăauditului), seăprotejeaz ă
contraă accesuluiă neautorizată prină aplicareaă m suriloră deă securitateă adecvateă iă asigurareaă
confiden ialit iiăşiăintegrit iiăacestora.ăăă
8.9. Durataă minim ă aă stoc riiă rezultateloră audituluiă securit iiă înă sistemulă deă eviden :ă
Eviden aăcandida ilor la Concursul de Admitere constituie 2 /doi/ ani,ăînăscopulăasigur riiă
posibilit iiădeăfolosireăaăăacestoraăînăcalitateădeăprobeăînăcazulăincidentelorădeăsecuritate,ăunoră
eventualeă investiga iiă sauă proceseă judiciare.ă Înă cazulă înă careă investig rileă sauă proceseleă
judiciare se prelungesc, rezultatele audituluiăseăp streaz ăpeătoat ădurataăacestora.ă
IX. ASIGURAREAăINTEGRIT ŢIIăINFORMAŢIILORăDINăSISTEMULăDEăEVIDEN :ă
EVIDEN AăCANDIDA ILORăLAăCONCURSULăDEăADMITEREăLAăSTUDIIăSUPERIOAREă
ÎN USARB
9.1. Seă asigur ă identificarea,ă protocolareaă şiă înl turareaă deficien eloră deă soft-uri destinate
prelucr riiă informa iiloră dină sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă
Admitere,ă inclusivă instalareaă corect riloră şiă pacheteloră deă reînnoireă aă acestora,ă protec iaă
contraăinfiltr riiăprogramelorăd un toareăînăsoft-uri,ăm suriăcareăasigur ăposibilitateaăreînnoiriiă
automateăşiălaătimpăaămijloacelorădeăasigurareăaăprotec ieiăcontraăprogramelorăd un toareăşiă
signaturilor de virus.
9.2. Seă utilizeaz ă tehnologiiă şiă mijloaceă deă constatareă aă intr riloră ilegale,ă ceă permită
monitorizareaă evenimenteloră şiă constatareaă atacurilor,ă inclusivă asigur ă identificareaă
tentativeloră folosiriiă neautorizateă aă informa iiloră dină sistemulă deă eviden :ă Eviden aă
candida ilorălaăConcursul de Admitere.
9.3. Seă asigur ă testareaă func ion riiăcorecteă aă componentelorădeă securitateă aă sistemuluiă deă
eviden ă Eviden aă candida iloră laă Concursulă deă Admitere (automat – la pornirea
sistemului,ă şiă dup ă cază – la solicitarea persoanei responsabile de politica de securitate a
prelucr riiădatelorăcuăcaracterăpersonal).
9.4. Copiileădeăsiguran :ăreieşindădinăvolumulăprelucr rilorăefectuate,ăindividual,ăseăstabileşteă
deăc treăoperatorăintervalulădeătimpăînăcareăseăexecut ăcopiileădeăsiguran ăaăinforma iilorădină
sistemulădeăeviden :ăEviden aăcandida ilorălaăConcursulădeăAdmitere şiăsoft-urilor folosite
pentruă prelucr rileă automatizateă aă acestora.ă Copiileă deă siguran ă seă testeaz ă înă scopulă
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verific riiăsiguran eiăpurt torilorădeăinforma iiăşiăintegrit iiăinforma ieiăindicate. Procedurile de
restabilireă aă copiiloră deă siguran ă seă actualizeaz ă şiă seă testeaz ă cuă regularitate,ă înă scopulă
asigur riiăeficacit iiăacestora.ă
X. GESTIONAREAăINCIDENTELORăDEăSECURITATEăAăSISTEMULUIăDEăEVIDEN ă
EVIDEN AăCANDIDA ILORăLAăCONCURSULăDEăADMITERE LA STUDII SUPERIOARE
ÎN USARB
10.1. Persoaneleă careă asigur ă exploatareaă sistemuluiă deă eviden ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere trec,ăminimumăoădat ăînăan,ăinstruireaăcuăprivireălaăresponsabilit ileă
şiă obliga iileă înă cazulă execut riiă ac iuniloră deă gestionareă şiă reac ionareă laă incidenteleă deă
securitate.
10.2. Prelucrarea incidentelor de securitate include depistarea, analiza, preîntîmpinarea
dezvolt rii,ă înl turareaă loră şiă restabilireaă securit ii.ă Seă monitorizeaz ă şiă documenteaz ,ă înă
mod permanent,ăincidenteleădeăsecuritateăînăsistemulădeăeviden :ă Eviden aăcandida ilorălaă
Concursul de Admitere.
10.3. Persoaneleă careă seă facă vinovateă deă înc lcareaă normeloră privindă ob inerea,ă p strarea,ă
prelucrareaă şiă protec iaă informa iiloră dină sistemulă deă eviden :ă Eviden aă candida iloră laă
Concursul de Admitere poart ăr spundereăcivil ,ăcontraven ional ă iăpenal .
XI. DISPOZIŢIIăFINALE
11.1. PrezentulăRegulamentăesteărevizuităşiăulteriorăaprobatădeăc treăConsiliulădeăAdministra ieă
aăUSARB,ăperiodic,ăîns ăcelăpu inăoădat ăînăan,ăprecumă iălaănecesitate.ă
11.2. PrezentulăRegulamentăseăcompleteaz ăcuăprevederileălegisla ieiăînăvigoare.ă
11.3. Regulamentul esteă adusă laă cunoştin aă membriloră Comisieiă deă admitereă contraă
semn tur .
11.4. Modificareaă şiă completareaă prezentuluiă Regulamentă seă faceă înă modulă stabilită pentruă
aprobarea lui.
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