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1. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament determină statutul site-ului www.usarb.md (în 

continuare - Site), structura şi regulile de plasare în rețeaua Internet a 

materialelor informaţionale, care constituie resursa informațională a Instituției 

Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în continuare USARB).  

1.2. Sunt reglementate drepturile, obligațiunile, responsabilitățile şi modul 

de interacționare a Departamentului de Tehnologii Informaţionale (în continuare 

DTI) cu persoanele responsabile de prezentarea informației şi de plasare a ei pe 

Site.   

1.3. Funcţionarea Site-ului este reglementată de legislația Republicii 

Moldova (în continuare RM), de Carta USARB, de prezentul Regulament, de alte 

acte normative de aplicabilitate internă ale USARB, de ordinele şi dispozițiile 

Rectorului şi de dispozițiile șefului DTI.  

1.4. Site-ul USARB asigură prezentarea oficială a informației despre USARB 

în rețeaua Internet, cu scopul extinderii pieței serviciilor educaționale ale USARB, 

creșterii eficacității interacțiunii USARB cu publicul-țintă, informării operative a 

colaboratorilor, a studenţilor, a candidaților la studii, a partenerilor de afaceri şi 

a altor utilizatori interesați de diverse aspecte ale activităţii USARB.  

1.5. Suportul, promovarea şi completarea paginii principale a Site-ului cu 

conţinut este realizată de DTI în baza Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a DTI şi a prezentului Regulament. 

1.6. Actualizarea informaţiei plasate pe paginile-web ale diverselor 

structuri universitare este realizată de către reprezentanții acestora, numiți de 

şefii subdiviziunilor respective.  

1.7. Utilizator al Site-ului poate fi orice persoană care dispune de 

posibilități tehnice de ieșire în spațiul Internet.  



 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
Ediţia: 1 

Revizia: 0 

Data: 21.12.2016 

Pag. 3 din 9 

Regulament privind organizarea şi 

funcţionarea site-ului web al Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi (www.usarb.md) 

 

1.8. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui de 

către Senatul USARB.  

1.9. Modificările prezentului Regulament pot fi efectuate la recomandarea 

membrilor comunității academice sau a persoanelor responsabile de actualizarea 

informaţiei pe Site şi de suportul Site-ului. Varianta modificată a Regulamentului 

intră în vigoare după aprobarea de către Senatul USARB. 

1.10. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:  

 DTI – Departamentul de Tehnologii Informaţionale – structură 

universitară în funcţia căreia intră implementarea sistemului 

informaţional universitar, deservirea şi dezvoltarea bazei tehnicii de 

calcul; 

 resurse cu acces local – resurse la care este permis accesul numai în 

reţea corporativă universitară pentru uz local; 

 resursele informaţionale ale Site-ului reprezintă materialele ce reflectă 

diverse aspecte ale activităţii diferitor structuri ale USARB; 

 site-uri specializate – site-uri separate ale unor subdiviziuni 

universitare, ale unor proiecte etc.; 

 utilizator al Site-ului – orice persoană care utilizează resursele Site-

ului în scopul documentării. 

 

2. RESURSELE INFORMAŢIONALE ALE SITE-ULUI 

2.1. Drepturile asupra materialelor informative plasate pe Site aparțin 

USARB, dacă altceva nu este reglementat în legislația RM, într-un contract sau 

acord.  

2.2. Resursele informaţionale ale Site-ului sunt deschise şi publice. 

Condițiile de plasare a resurselor cu acces local (resurse la care este permis 

accesul numai în reţeaua corporativă universitară pentru uz local) sunt 
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determinate prin dispozițiile șefului DTI al USARB sau  printr-un contract; 

plasarea unor astfel de resurse este admisibilă numai în cazul existenței 

posibilităților organizaționale, tehnice şi de programare corespunzătoare.  

2.3. Principalele resurse informaţionale ale Site-ului sunt: 

a) informații generale despre USARB ca instituție de învăţământ de stat: 

administraţia, liste şi informații despre structurile USARB (departamente, 

facultăți, catedre, servicii etc.); 

b) materiale informative despre oferta educaţională USARB, formele de 

instruire, metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere;  

c) materiale referitoare la organizarea procesului de învăţământ;  

d) materiale despre activitatea științifică şi relațiile internaționale ale USARB;  

e) cataloage electronice ale resurselor Bibliotecii Științifice Universitare (în 

continuare BŞU); 

f) colecții de materiale tematice referitoare la profilurile de activitate a USARB, 

a catedrelor, a centrelor şi a altor structuri ale universității; 

g) materiale despre evenimentele vieții cotidiene a USARB,  manifestările 

organizate la universitate şi cu participarea ei, arhivele de știri.  

2.4. În conformitate cu LEGEA Nr. 133 din  08.07.2011, privind protecția 

datelor cu caracter personal, în scopul asigurării informaţionale a Site-ului, pot fi 

plasate datele personale, care pot fi publicate (de exemplu ghiduri, carte de 

telefoane, curriculum-uri vitae ale angajaților etc.).  

2.5. Plasarea de publicitate şi de informații comerciale este permisă numai 

cu acordul rectorului USARB. Condițiile de plasare a unor astfel de informații 

sunt determinate prin contractele corespunzătoare.  

2.6. O parte a resurselor informaţionale, formate la iniţiativă diverselor 

structuri universitare, a echipelor de creație ale angajaților şi studenţilor USARB, 

poate fi plasată pe    site-uri specializate separate pe serverele universității, însă 

accesul la aceste site-uri trebuie organizat de pe Site-ul USARB.  
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a) Decizia de a crea site-uri specializate şi de a organiza accesul la ele îi 

aparține rectorului universității de comun acord cu șeful DTI. Drept 

bază pentru luarea acestei decizii servește un demers din partea 

conducătorului structurii universitare respective sau a persoanei 

responsabile pentru conţinutul şi actualizarea paginii web a structurii 

respective. 

b) Administrarea site-ului specializat este realizată de către persoana 

numită prin dispoziţia șefului DTI şi la propunerea șefului subdiviziunii 

universitare respective. 

2.7. Link-urile la resursele Internet publice pot fi plasate pe Site în prezența 

unor justificări ale necesității utilizării lor, expuse într-un demers pe numele 

rectorului USARB. 

 

3. ORGANIZAREA LUCRULUI CU SITE-UL 

3.1. Conţinutul şi actualizarea Site-ului este efectuată în comun de către 

rectorat, reprezentanții facultăților, ai catedrelor, ai altor structuri universitare şi 

ai organizațiilor publice din cadrul USARB.  

3.2.  Pentru fiecare secțiune a Site-ului (tipul de resursă informațională) 

sunt numite persoane/colective de persoane responsabile pentru elaborarea şi 

furnizarea de informații relevante.  

3.3. Asigurarea funcționării Site-ului, întreținerea tehnică şi la nivel de 

programare este efectuată de către DTI. 

3.4. Asigurarea funcționării site-urilor specializate şi suportul acestora la 

nivel de programare este realizată de către administratorii site-urilor respective. 

3.5.  Funcţionarea tehnică şi organizarea accesului la site-urile specializate 

sunt asigurate  de DTI. 
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3.6. Colaboratorii DTI asigură efectuarea tuturor lucrărilor, la nivel de 

programare, legate nemijlocit de exploatarea Site-ului: modificarea design-ului şi 

structurii, plasarea informației noi şi ștergerea celei învechite, publicarea 

informaţiilor din baza de date, elaborarea paginilor-web noi, realizarea politicii 

de control al accesului utilizatorilor şi asigurarea securității resurselor 

informaţionale.  

3.7. DTI efectuează consultarea responsabililor pentru furnizarea de informații, 

precum şi a altor angajați ai USARB care sunt interesați în plasarea informației pe Site, 

cu privire la punerea în aplicare a soluțiilor conceptuale şi a problemelor actuale legate 

de conţinutul şi actualizarea paginilor Site-ului. 

3.8. Lucrările de plasare directă a informaţiilor pe Site sunt realizate de 

administratorul Site-ului din partea DTI şi reprezentanții structurilor 

universitare numiți de către șefii acestora.  

a) Administratorul Site-ului este responsabil pentru plasarea 

următoarelor categorii de informații: știri, evenimente şi avize, alte 

informații referitoare la pagina principală a Site-ului;  

b) Reprezentanții structurilor universitare sunt responsabili de plasarea 

informaţiilor pe paginile Web ale subdiviziunilor universitare 

corespunzătoare. 

3.9. Informaţiile pregătite pentru plasare pe pagina principală a Site-ului 

sunt expediate administratorului Site-ului din cadrul DTI la adresa electronică 

dti@usarb.md, de la adresele     e-mail atribuite persoanelor/colectivelor de 

persoane responsabile pentru elaborarea informaţiilor relevante.  

a) Plasarea operativă a informaţiilor în secțiunea corespunzătoare are loc 

după prezentarea demersului semnat de șeful structurii universitare, în 

care este  precizată data, ora şi adresa de e-mail de la care a fost 

expediat materialul. 

mailto:dti@usarb.md
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3.10. Materialele care sunt destinate plasării pe Site trebuie să satisfacă 

următoarele cerințe: 

a) Fişierele textuale trebuie să fie editate şi perfectate în formatele textuale 

răspândite (*.txt, *.rtf, *.doc, *.docx) sau în formatul *.pdf; 

b) Imaginile grafice trebuie să fie prezentate în fişiere separate în 

formatele *.jpeg şi *.gif, iar fişierele video numai în formatul *.flv. În 

cazul în care e necesar să fie permisă editarea unui fişier de imagine, 

acesta trebuie să fie prezentat în formatul *.psd; 

c) Documentele electronice şi tabelele cu mărimea mai mare de 5 coloane 

se plasează pe Site numai sub formă de link la fişierul-sursă. 

3.11. În cazul redactării incorecte a materialelor șeful DTI are dreptul de a 

returna materialele în scopul de corectură şi de editare.  

3.12. În cazul reorganizării structurilor universitare, informaţiile 

actualizate sunt furnizate șefului DTI cel târziu peste o săptămână după operarea 

modificărilor.  

3.13. Introducerea, plasarea şi actualizarea informaţiilor pe Site poate fi 

efectuată direct de către persoanele responsabile de furnizarea informaţiilor 

pentru site, în baza unui demers cu indicarea persoanei respective. Instrumentele 

software pentru plasarea de sine stătătoare a materialelor se oferă de 

colaboratorii DTI.  

3.14. Șefii structurilor universitare şi manageri responsabili care 

supraveghează activităţile diferitelor direcții ale USARB, care nu sunt reflectate, 

sau sunt reflectate insuficient în versiunea curentă a Site-ului, pot face propuneri 

cu privire la dezvoltarea structurii, funcționării şi conţinutului Site-ului. 

Propunerile vor fi elaborate în forma unui demers pe numele șefului DTI.  

3.15. Modificările curente şi cu caracter conceptual ale structurii Site-ului 

se realizează de către administratorul Site-ului cu acordul șefului DTI. 
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4. ATRIBUŢIILE RESPONSABILILOR DE ADMINISTRAREA SITE-ULUI 

4.1. Responsabilitatea pentru informațiile false sau eronate, prezentare 

prematură sau întârziată, calitatea necorespunzătoare a informaţiilor furnizate 

(inclusiv greșeli gramaticale sau sintactice), care provin din diverse structuri ale 

USARB, precum şi pentru încălcarea regulamentului de plasare şi excludere a 

datelor cu caracter personal de pe Site-ul o poartă șeful structurii universitare 

respective.  

4.2. Responsabilitatea pentru întreținerea şi plasarea necalitativă a 

informaţiilor pe       site-urile specializate o poartă administratorii acestor site-uri. 

4.3. Responsabilitatea pentru nerespectarea măsurilor tehnice necesare şi a 

măsurilor de ajustare a software-ului în scopul asigurării integrității şi 

disponibilității resurselor informaţionale, prevenirea accesului neautorizat la Site 

o poartă administratorul de rețea în atribuțiile de serviciu a căruia intră 

asigurarea funcționării Nodului Central de Comutare a USARB, administratorul 

Site-ului şi șeful DTI. 

4.4. Responsabilitatea pentru întreţinerea necalitativă a Site-ului o poartă  

administratorul Site-ului şi şeful DTI. Întreţinerea necalitativă a Site-ului se poate 

manifesta prin:  

a) plasarea prematură sau întârziată a informaţiei;  

b) măsuri întârziate în scopul eliminării apariţiei pe site a cuvintelor de 

profanare;  

c) comiterea unor acte care au dus sau pot duce la distrugerea totală sau 

parţială a materialelor plasate pe Site, la o funcţionare defectuoasă a 

Site-ului sau crearea premiselor pentru accesul neautorizat la acesta; 

d) neasigurarea păstrării materialelor primite prin poşta electronică şi a 

demersurilor referitoare la plasarea materialelor pe Site; 
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e) refuzul de a consulta colaboratorii USARB în conformitate cu p. 3.7 al 

prezentului Regulament. 

4.5. Responsabilitatea pentru funcţionarea şi actualizarea defectuoasă a 

Site-ului, drept urmare a soluțiilor conceptuale tehnice şi de programare 

necalitative, lipsa unor proceduri clare de cooperare a colaboratorilor DTI cu 

persoanele responsabile pentru furnizarea informaţiilor relevante este suportată 

de către șeful DTI.  

 

5. SUPRAVEGHEREA ORGANIZĂRII LUCRULUI CU SITE-UL 

5.1. Controlul executării atribuțiilor de către persoanele responsabile pentru 

furnizarea de informații în scopul postării pe Site, intră în atribuțiile de serviciu 

ale șefilor subdiviziunilor respective.  

5.2. Controlul executării atribuțiilor DTI se efectuează de către șeful DTI. 

5.3. Coordonarea generală a lucrărilor de dezvoltare a Site-ului şi controlul 

executării atribuțiilor de către persoanele care participă la procesele de postare a 

conţinutului Site-ului, de actualizare a Site-ului, de asigurare tehnică şi de 

programare a Site-ului constituie responsabilitatea șefului DTI.  

 

6. DISPOZIŢII FINALE 

6.1. Prezentul Regulament intră în vigoare în data aprobării lui de către 

Senatul USARB.  

6.2. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în 

vigoare.  

6.3. Modificarea şi completarea prezentului Regulament se efectuează prin 

decizia Senatului USARB. 


