
Universitatea de Stat din Moldova
Organism emitent

mentul Studii

REGUTAMENT
institugional privind

REGISTRUL ETECTRONIC At
RNU$ITEI ACADEMICE

Aprobat in cadrul gedinlei
Senatului USM din

institulional privind Registrul electronic al reugitei academice

I. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Regulamentul institufional privind Registrul electronic al reuqitei academice (in

continuare - Registru electronic) este elaborat in conformitate cu:

- Codul Educa;iei al Republicii Moldova, Legea nr. r? dinr7.o7.zor4;
- Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenfi (ciclul I) gi integrate,

Anexa la Ordinul MECC nr. :.6z5 dinn.n.zorg;
- Planul-cadru pentru studii superioare de licenqi (ciclul I), de master (ciclul II) gi

integrate, Anexa la Ordinul MECC nr. 12o din ro.oz.zozo;

- Regu.lamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master,

aprobat prin HotirArea Guvernului nr. 464 din z8.o7.zor5

- Strategia de Dezvoltare a Universititii de Stat din Moldova zozr-zoz6, aprobati la

gedinp din oT.og.zozr;

- Strategia de dezvoltare digitali a Universitilii de Stat din Moldova, aprobati la

Eedinla Senatului din 7.o9.zozr;
- Regulament privind formarea profesionali la ciclul I, studii superioare de licenqi, in

cadrul UniversitSlii de Stat din Moldova, zorg;
- Regulament Institu;ional cu privire la formarea profesional5 in cadrul USM, ciclul I,

studii superioare licenfi gi Ciclul II, studii superioare de master.
- Politica de securitate privind protecfia datelor cu caracter personal la prelucrarea

acestora in cadrul sistemelor informafionale gestionate de USM, aprobati prin
decizia Senatului USM, z8,o4.zor5

Art. z Regulamentul are drept scop lirgirea spectrului de servicii digitale oferite de USM,

prin instituirea modalitigii digitale de monitorizare a procesului didactic, organizare gi

stocare a informaliei despre reuEita academici curenti a studenlilor, realizarea

obiectivelor curriculare.

Art.3 Regulamentul are ca obiect stabilirea modului de funcfionare a Registrului
electronic, modalitigii de irnplicare a utilizatorilor gi regulilor de utilizare, ceringelor fa$



de colectarea gi pistrarea informafiei despre realizarea procesului didactic gi evidenli a

reugitei academice curente a studenfilor.

A"t.+ Prevederile prezentului Regulament se adreseazi tuturor cadrelor didactice,
echipelor manageriale din cadrul facultililor, angajafilor Secqiei Studii gi Secfiei

Managementul Calitilii, rectoratului, precum gi studenfilor USM.

Art.5 Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toate faculti;ile USM gi se aplici
studenfilor programelor de studii superioare de licenfi, ciclul I, gi studii superioare de

riraster, ciclul II, qi respecti principiile de asigurare a caliti;ii serviciilor educafionale
promovate de citre Universitatea de Stat din Moldova.

Art. 6 Sistemul informalional Registrul electonic https:llcrd.usm.mdlstudregistry/ este

elaborat ;i administrat de citre Serviciul Managementul informafiei academice din cadrul
Secfiei Studii gi coordonat de citre prorectorul pentru activitate didactici gi prorectorul
pentru digitalizare. Utilizatorii sunt cadrele didactice gi studenfii.

Art. 7 Statutul de Administrator al sistemului informational Registru electronic este

atribuit inginerilor din cadrul SS, care au acces fizic la servere gi echipamente, acces la
bazele de date gi aplicafiile software, la sistemele de operare ale serverelor.

II. UTILIZAREA REGISTRULUI ELECTRONIC

Art. 8. Registrul electronic al facultiqii este gestionat de citre manageri ( in continuare -
manager.- decan, prodecan, gef departament ), care in virtutea fun4iilor de serviciu, au

obligalia de a monitoriza procesul educalional. Conform atribufiilor, decanul si prodecanul
( prodecanii), monitorizeazd, contingentul de studenfi, disciplina de studii a studenfilor,
frecven;a la ore gi reuEita academicS, iar sefii de departament, monitorizeazi realizarea

programelor de studii qi disciplina de munci a cadrelor didactice.

Art.g.Accesul, log in-ul gi parola sunt oferite de citre Serviciul Managementul informaliei
academice din cadrul Secfiei Studii.

Art. ro. Obliga;iunile managerului (-lor) facultilii sunt:

a) Decanul, prodecanul

- creeazi grupele academice;

- completeazi, modifici, dupi caz, lista studenlilor;
- actualizeazi sistemul cu modificdrile planurilor de studii gi a contingentului de

studengi;

- monitorizeazd, introducerea datelor de citre cadrele didactice cu privire la frecvenga

gi reugita studenlilor la disciplina predati pe parcursul semestrului;

- monitorizeazi recuperirile absenlelor ;i notelor insuficiente la evaluirile curente
(formative), precum gi majorarea notelor evaluirilor curente, dupi caz, ale studenfilor
la disciplinele predate pe parcursul semestrului.

- monitorizeazl frecventa si reusita studentilor faculti$i la disciplinele studiate pe



parcursul semestrului

b) $eful de departament

- selecteaziprogramul;
- creeazi profilului profesorului pentru un semestru, reiegind din statele de funcfii

aprobate de citre decanul facult5gii gi Seclia Studii;

- ataqeazi disciplinele de studii din statele de func;ii,
- indici forma de organizare - curs, seminar, laborator;

- selecteazi grupele in care se vor preda disciplinele:

monitorizeazi corectitudinea postirii rezultatelor evaluirilor curente si a rezultatelor
semestriale de citre cadrele didactice.

Art. rr. Responsabilitilile cadrului didactic sunt:

a) si introduci in Registru notele de la evaluirile formative/curente, inclusiv notele

negative, recuperate sau notele suplimentare oblinute conform prevederilor

regulamentare stabilite de citre Universitilii de Stat din Moldova, pe parcursul a

cel mult 5 zlle de la desft$urarea cursului/seminarului ;

b) si introduci in Registru absenfele studenfilor din grupele care ii sunt atribuite
conform orarului: la curcuri gi lucriri practice, pe parcursul a cel mult 5 zile de la

desfHqurarea cursului/lucririi practice ;

c) si introduci rezultatele testirilor curente, finAnd cont de termenii Calendarului

academic;

Art. rz. Drqpturile cadrului didactic

a) si aibi acces la paginile Registrului, pentru a monitoriza: activitatea didactici la
cursurile repartizate in norma didactici, reugita curenti ;i disciplina de studii a

studentilor;
b) informafia inscrisi in Registru si fie protejati Ei si nu poati fi modificati ;

c) si ia dezizii in baza competengelor profesionale, nefiind influenfat de factorii de

decizie din cadrul departamentului de specialitate, decanat, sectia studii, sau

rectorat.

Art. r3. Drepturile studentului
Student are dreptul, in baza unui cod personal:

a) si vizualizeze situafia curenti la disciplinele studiate: rezultatele evaluirilor curente

;i evaluirile finale (sumative);
b) si viz:ualizeze nota medie pe semestru, absenfele.

Art. 14. Responsabiliti;ile Secgiei Studii

a) gestioneazd informa;ia cu privire la contingentul de studenfi gi.cadrele didactice;

b) monitorizeazi completarea registrului in condi$ile gi termenii din prezentul

regulament;

c) atribuie gi gestioneazi drepturile de acces ale utilizatorilor;
d) gestioneazi conturile utilizatorilor (user name);

e) asiguri securitatea datelor inscrise in Registrul electronic;



f) administreazi sistemul informational gi,.la necessitate, dezvoltarea componentelor

noi, modificarea programelor existente in legituri cu modificirile ceringelor de

funclionare.

III. DISPOZITII FINALE

Art. r5. Serviciile electronice vor fi revizuite cel pufin o dati pe an si vor fi propuse

recomandiri de imbunitifire, in caz de necesitate

Art. 16. Completarea Regulamentului se va efectua la iniqiativa prorectorului pentru

activitate didactici, prorectorului pentru digitalizare gi Secqia Studii.

Art. r7. Prezentul Regulament intri in vigoare din data aprobirii de citre Senatul USM gi

este adus la cunoqtinfi intregii comunitiqi academice.


