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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
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www.ase.ro, e-mail: rectorat@ase.ro

Informare către membrii comunității universitare a ASE din București
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
în cadrul procesului educațional desfășurat în regim on-line
Prin prezentul document, conducerea Academiei de Studii Economice din București (ASE)
procedează la informarea tuturor studenților și a cadrelor didactice asupra următoarelor:
1. La finele lunii septembrie a.c. conducerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) ne-a
notificat asupra unor aspecte privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
învătământul superior.
2. Aspectele luate în considerare de către MEC sunt:
2.1. Securitatea în mediul educaţional virtual, pentru care este necesară aplicarea
prevederilor directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum și aplicarea
prevederilor GDPR 1 în materia prelucrării datelor cu caracter personal;
2.2. Stabilirea măsurilor de securitate pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale în
mediul educaţional virtual ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale
utilizate, precum și ca măsuri de protecţie a sănătăţii studenţilor în perioada utilizării
echipamentelor digitale;
2.3. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal aparținând participanţilor la
activităţile educaționale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului,
modalitate admisă în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine instituţiei de
învăţământ superior, de asigurare a dreptului la învăţătură prin garantarea accesului şi a
desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se
poate derula faţă în faţă;
2.4. Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 5 din GDPR:
a) numele şi prenumele studenţilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează
aplicaţia / platforma educaţională informatică;
b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;
c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date
prelucrate prin utilizarea aplicaţiei / platformei educaţionale informatice;
d) rezultatele evaluărilor;
e) datele de conectare la aplicaţia / platforma educaţională utilizată pentru participare la
cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces.
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene
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Obligațiile care revin instituției de învățământ superior în ceea ce privește:
2.5.1. Instituirea unor măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea şi păstrarea
datelor cu caracter personal care să vizeze:
a) securitatea în mediul online;
b) asigurarea confidenţialităţii datelor;
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.
2.5.2. Păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal
Obligațiile care revin studenților și cadrelor didactice care participă la activităţile de
învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, respectiv:
de a răspunde pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice
alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei / platformei educaţionale informatice;
de a utiliza aplicaţia / platforma educaţională informatică doar în conformitate cu
prevederile legale;
de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt
mod care excede scopului prelucrării acestor date.
Limitarea folosirii datelor cu caracter personal evidențiate anterior la scopul
derulării activității didactice; prelucrările efectuate în afara acestui scop constituind o
încălcare a prevederilor legale.
Cerințele / accepțiunile MEC asupra materialelor didactice folosite în activitatea
didactică desfășurată prin intermediul tehnologiei și internetului, respectiv:
În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta
şi redistribui liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale – materiale
pentru învăţare, predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi: cursuri,
îndrumare, prezentări, cărţi, manuale, resurse audio sau video etc., puse la dispoziţie în
format digital sau fizic şi la care există acces liber;
Cadrele didactice pot elabora şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate
cu programa analitică a disciplinelor din planul de învăţământ;
Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare – învăţare – evaluare
prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie
material didactic;
Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi studenţii din grupa / grupele de
studiu.
Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea, în condiţii de calitate, a
activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului revine la
nivelurile conducerilor instituţiilor de învăţământ superior, cadrelor didactice şi
personalului didactic auxiliar.
Măsurile dispuse în cadrul ASE din București pentru păstrarea în condiţii de
siguranţă a datelor cu caracter personal, sens în care precizăm:
Confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemului
informatic și de comunicații al ASE din București și ale serviciilor de prelucrare asigurate
pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal sunt subiecte a
căror tratare se regăsește în cuprinsul a două politici adoptate în cadrul ASE din București,
după cum urmează:
 Politica IT – Tehnologia Informației, disponibil accesului public nerestricționat pe
pagina de Internet a ASE, la adresa:
https://bit.ly/31SuOtm
În referire la resursele informatice ale ASE din București, Secțiunile acestui document
tratează detaliat următoarele aspecte:
o Reguli și condiții de utilizare;
o Reguli de folosire a mailului;
o Comportamentul utilizatorilor și așteptări.
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 Politica de securitate informatică – ghidul studentului, document actualizat în luna
aprilie 2019, disponibil accesului public nerestricționat pe pagina de Internet a ASE,
la adresa: https://bit.ly/34Dfliv
Totodată, prin notificarea MEC pe care am evidențiat-o mai sus, s-a solicitat instituțiilor de
învățământ superior să furnizeze informațiile prevăzute la art. 13 al GDPR, anume:
A. Identitatea şi datele de contact ale instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, ale
reprezentantului acesteia
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, România
Telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01, fax +40 21.319.18.99
www.ase.ro e-mail: rectorat@ase.ro
Rectorul ASE din București: prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
B. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal
- Îndeplinirea obligațiilor legale care revin ASE din București potrivit legislației evidențiată în
continuare la paragraful C;
- Îndeplinirea obligațiilor asumate de ASE din București prin contractele individuale de muncă
încheiate cu angajații acesteia;
- Îndeplinirea obligațiilor asumate de ASE din București prin contractele individuale de studii
încheiate cu studenții / cursanții acesteia.
C. Temeiul juridic al prelucrării
În cele ce urmează, sintagma „legislație incidentă” se va interpreta ca având semnificația
„totalitatea actelor normative generale și interne care reglementează activitatea într-un domeniu
distinct”.
- pentru persoanele vizate din categoria angajaților ASE din București se aplică:
• prevederile legislației incidentă raporturilor de muncă pentru toate aspectele care țin de
salarizare, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale, asigurări de sănătate și a
impozitelor reținute la nivelul angajatorului, precum și pentru aspecte care vizează
gestiunea resurselor umane, sănătatea și securitatea în muncă;
• prevederile legislației incidentă obligațiilor de arhivare.
- pentru persoanele vizate din categoria studenților / cursanților ASE din București se
aplică prevederile legislației incidentă activităților din învățământul superior, precum și
prevederile legislației incidentă obligațiilor de arhivare;
Nu ne propunem să evidențiem integral această legislație, astfel încât menționăm doar cu titlu
exemplificativ:
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului
de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al
Universităţilor din România (RMUR), cu modificările și completările ulterioare.
D. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Potrivit prevederilor GDPR de la art. 4 pct. 9, prin sintagma „destinatar” se înțelege „persoana
fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate
datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea,
autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;
prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în
materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.”
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Cu aceste precizări, menționăm că, în legătură cu prevederile Regulamentului aprobat prin
O.M.E.N. nr. 3714/2018, apreciem ca fiind foarte relevante următoarele elemente de conținut:
Art. 1, cităm (evidențierile ne aparțin)
(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu (denumite în continuare IIS), precum şi Academia
Română (denumită în continuare AR) au obligaţia de a încărca în Registrul Matricol Unic
al Universităţilor din România (RMUR) datele despre toţi studenţii la toate ciclurile
universitare (licenţă, master, doctorat), precum şi despre participanţii la alte forme de studii
furnizate de către IIS, denumiţi în continuare cursanţi.
[...]
(3) Pentru fiecare student sau cursant declarat admis şi înmatriculat în sistemul de
învăţământ superior din România, IIS şi AR vor colecta şi încărca în RMUR categoriile de
date prezentate în capitolul V din prezenta anexă.
Art. 8 lit. j, cităm (evidențierile ne aparțin):
„ART. 8
Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS) şi Academia Română (AR) au următoarele
responsabilităţi, drepturi şi obligaţii în raport cu RMUR:
[...]
j) sub nicio formă, chiar şi la solicitarea scrisă şi expresă a studentului/cursantului,
universitatea nu are dreptul de a şterge nicio informaţie despre acesta;”
De asemenea, în Capitolul V – Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR din
Regulamentul aprobat prin O.M.E.N. nr. 3714/2018, cu modificările și completările ulterioare,
se face atât enumerarea cât și descrierea datelor cu caracter personal care trebuie încărcate de
către universități în sistem.
E. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal preluate și/sau prelucrate pe suport hârtie este
stabilită prin prevederile legale la care am făcut referire în paragraful C.
Ca și exemplificare, menționăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Legea Arhivelor
Naționale și cu Nomenclatoarele Arhivistice ale ASE, aprobate de către Arhivele Naționale pentru
fiecare an universitar, dosarul unui student admis („Fișă de înscriere, teste susținute la concursul
de admitere, copii ale actelor de studii anterioare, copie certificat de naștere, ordin al ministrului
de resort/scrisori de acceptare la studii pentru înmatricularea studenților străini, contracte de
școlarizare, cereri ale studenților, matca adeverinței de absolvire, adeverința de absolvire
neridicată etc. ale absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor, foștilor
studenți, absolvenți fără examen de finalizare a studiilor, exmatriculați de la studiile universitare
și postuniversitare”) la facultățile din cadrul ASE din București, trebuie păstrat de către
secretariatul fiecărei facultăți pe o durată de 30 de ani.
În ceea ce privește păstrarea datelor cu caracter personal prelucrate în format electronic,
menționăm că la finalul Capitolul V – Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR din
Regulamentul aprobat prin O.M.E.N. nr. 3714/2018, cu modificările și completările ulterioare,
se face o Notă, potrivit căreia: „Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
este nelimitată.”
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F. Drepturile persoanelor vizate
Aceste drepturi sunt evidențiate în Politica A.S.E. pentru personalul didactic, didactic auxiliar
și nedidactic care, în calitate de angajat al A.S.E., prelucrează date cu caracter personal,
document disponibil public nerestricționat la adresa: https://bit.ly/31OqIlW
În enumerare, aceste drepturi sunt: dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul
de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor cu titlu gratuit, dreptul la rectificare în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate,
dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și/sau către instanțele de judecată competente.
Drepturile anterior menționate se pot exercita în măsura în care exercitarea lor nu este limitată ori
eliminată prin efectul aplicării prevederilor legale exprese pe care le-am referit/detaliat în
cuprinsul prezentului document la paragrafele D și E.
Persoanele vizate au dreptul să se adreseze către ASE din București prin formularea de petiții în
formă scrisă, care fie se depun la Registratura Generală a ASE fie se transmit prin serviciile
publice de corespondență.
De asemenea, persoanele vizate se pot adresa către ASE din București prin petiții în format
electronic transmise prin e-mail la adresa rectorat@ase.ro sau petitii@ase.ro
Răspunsurile ASE din București către petenți se transmit în formă scrisă la adresa de
corespondență poștală precizată de către petenți sau în format electronic care se transmite ca
atașament la mesajul care se transmite prin e-mail la adresa de e-mail precizată de petent.
Contactarea responsabilului cu protecția datelor (DPO) din cadrul ASE din București se poate
face prin e-mail la adresa gdpr@ase.ro
ALTE PRECIZĂRI
Orice persoană interesată poate consulta documentul intitulat Politica A.S.E. pentru personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic care, în calitate de angajat al A.S.E., prelucrează date cu
caracter personal la adresa https://bit.ly/31OqIlW
În ceea ce privește desfășurarea online a activităților didactice în cadrul ASE din București, se pot
consulta prevederile Cap. XIII, art. 95 – 103 ale Regulamentului privind activitatea didactică
pentru studiile universitare de licență, cu modificările și completările ulterioare, în forma aprobată
prin Hotărârea Senatului Academiei de Studii Economice din București nr. 64/30.04.2020, care este
accesibilă nerestricționat la adresa
https://www.senat.ase.ro/wpcontent/uploads/2020/20200430/HS%20nr.%2064_Regulament%20licenta.pdf
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