
 

 

 

 

 

Propunerile ANOSR privind RMU 

  

1. Colectarea de date 

 Date privind studentul 

-  Date privind mobilitatea studentului 

  ->  Mobilitate externă (Tara, Universitatea, Perioada) 

  ->  Mobilitate internă (Universitatea, perioada)  

Argumentare: 

   În afara datelor propuse deja spre colectare, considerăm necesară introducerea unor noi 

seturi de informații precum:  datele privind mobilitatea studentului (în cadrul secțiunii I.2); la 

cea externă este necesar să se specifice: programul de mobilitate, țara și Universitatea în 

care este plecat, precum și perioada mobilității; la cea de tip intern sunt necesare date cu 

privire la Universitatea în care își exercită mobilitatea, precum și perioada de îndeplinire. 

Toate aceste date cu privire la implicarea studenților în programe de mobilități externe sau 

interne sunt esențiale pentru realizarea raportărilor legate de programele de mobilități. Cum 

una din liinile de acțiune ale Procesului Bologna este constituită de către mobilitatea 

studenților, importanța acestui tip de informație este evidentă. Este foarte important de urmărit 

evoluția în timp a plecării studenților prin programe specifice în diverse Universități din lume, 

aceasta putând ilustra direcțiile de acțiune viitoare - cât de mult ar trebui promovate 

programele de mobilități, cât și dezvoltarea unor stimuli interni de facilitare a participării 

studenților. În ceea ce privește mobilitățile interne, deși în România aceste sunt într-un număr 

foarte mic, programele care susțin mobilitatea internă a studenților incep să se dezvolte. 

 

- Date privind impliacrea studenților în cercetare (da/nu) 

Argumentare: 

   Implicarea studenților în cercetare reprezintă un alt element ce ar trebui introdus între datele  

colectate (în cadrul secțiunii I.2). Un câmp de timpul da/nu ar fi suficient pentru a putea oferi 

ulterior o imagine de ansamblu asupra preocupărilor studenților români pentru cercetare. 

     



 

 

   

Me

nționăm că este foarte importantă excluderea câmpurilor care nu specifică informația cerută - 

de genul "alte date personale" - deoarece acestea pot crea confuzie sau lăsa loc de 

interpretări. O specificare cât mai exactă a datelor solicitate este un deziderat ce trebuie 

îndeplinit. 

 

Acordul studentului pentru utilizarea datelor  

 

    O problematică importantă o constituie informarea studenților în legătură cu Registrul 

Matricol Unic și a datelor conținute de acesta, cât și acordul dat de individ pentru a permite 

prelucrarea datelor personale. Pentru a asigura o informare transparentă asupra utilizării 

datelor personale ale studentului, acesta ar trebui colectate în mod direct, iar momentul 

oportun ar fi în cadrul procesului de înmatriculare Astfel, studentul își va da consimțământul 

cu privire la colectarea și prelucrarea datelor sale personale, cât și selectarea datelor speciale 

pe care este dispus să le ofere spre înregistrare. Notificarea menționată va conține: 

 scopul Registrului Matricol Unic, prezentându-se utilitatea sistemului pentru 

Sistemul de Învățământ Superior din România, cât și pentru fiecare student; 

 

 

 

 destinația datelor conținute de RMU astfel încât fiecare student să știe exact ce se 

va întâmpla cu datele sale personale și cine anume va avea acces la acestea; 

 specificarea institutiilior și a persoanelor care se ocupă de transferul de informații 

personale, precum și modalitatea de tragere la răspundere a responsabililor în cazul 

nerespectării prevederilor în vigoare privind securitatea datelor cu caracter personal; 

 specificarea modalității de acces la date sau corectarea unor eventule erori în 

urma introducerii datelor în RMU; 

 o listă a datelor colectate (din Anexa 1) pentru o informare cât mai transparentă. 

 

     În privința acceptului prelucrării datelor personale obligatorii ale studentului, acesta va 

bifa sau semna în dreptul unei afirmații de genul "Am luat la cunoștință introducerea datelor 
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personale în cadrul Registrului Matricol Unic.". Pentru a-și da consimțământul cu privire la 

datele speciale introduse în RMU, studentul va trebui să bifeze într-o listă predefinita prezența 

în continuarea notificării mai sus menționată.  

    Din punctul nostru de vedere, acest procedeu este cel mai transparent și, totodată, cel 

mai eficient pentru ca studenții să nu fie victimele unor abuzuri, având în vedere natura 

datelor colectate de acest sistem. Astfel, se asigură libertățile individului de a-și proteja datele 

personale cu caracter special. 

  

Rapoarte 

 

    Unul din principalele beneficii ale Registrului Matricol Unic îl reprezintă posibilitatea 

realizării unor rapoarte care să ilustreze cât mai exact situațiile existente în Învățământul 

Superior din România. În această privință avem de făcut câteva observații și adăugiri pentru a 

asigura o implementare cât mai corectă și cât mai utilă a sistemului. 

    Din cadrul rapoartelor centralizatoare privind studenții din instituțiile de învățământ 

superior, utilitatea rapoartelor cu privire la studenții integraliști pe centre universitare nu 

poate fi deloc evidențiată. În afara faptului că ar trebui realizat un calcul special pentru a 

determina această stare a unui student, informația nu este folositoare nici instituției și nici la 

nivel național. Studentul nu are nici un beneficiu sau dezavantaj pe baza statutului sau de 

integralist. De asemenea, nici Universitățile nu pot folosi informația aceasta în nici un fel de 

statistică, ea nefiind relevantă vreunui cadru de interes. 

    Pentru o mai bună analiză a mediului academic românesc, cât și a implementării 

Procesului Bologna, dorim introducerea unor noii tipuri de rapoarte. Situația studenților 

plecați în mobilități externe sau interne, precum și evoluția numărului de participanți la 

astfel de programe este esențială pentru a putea urmări gradul de implementare al strategiilor 

europene cu privire la mobilitatea studenților. Cum programele de mobilități interne în 

România sunt la început, este primordial să urmărim atent evoluția acestor programe și, în 

urma unor analize în detaliu, să ajutăm la îmbunătățirea acestui tip de mobilitate a studenților.  

    Pentru a formula politici de icluziune a studenților în mediul academic românesc este 

nevoie de rapoarte cu privire la abandonul școlar pe ani de studiu, rapoarte corelate cu  



 

 

 

 

indicatorii de apartenta ai studenților(mediu de proveniență, etnie etc.). 

    Nu în ultimul rând, este nevoie de raportări cu privire la implicarea studenților în 

activități de cercetare, corelând informațiile cu ciclul de studiu al studenților. Aceste rapoarte 

sunt utile pentru a putea observa în ce măsură studenții sunt implicați (în special al celor care 

urmează ciclul de licența) în activitățile de cercetare. 

În ceea ce privește rapoartele realizate din datele cu caracter special, este necesar ca în 

cadrul fiecărui raport realizat să fie specificat procentul de studenți care au furnizat 

respectivele date, din numărul total de studenți existenți în bazele de date ale RMU. În caz 

contrar, s-ar realiza analize inexacte asupra datelor din registru reducându-i acestuia 

importanța și diminuându-i imaginea de entitate riguroasă. 

 

       Printre rapoartele datelor cu caracter special ar trebui introduse o serie de alte rapoarte 

care ar facilita realizarea politicilor de incluziune a studenților, precum și urmărirea respectării 

echității în învățământul superior din România. Aceste sunt: 

 raport privind situația studenților căsătoriți; 

 raport privind situația studenților care au copii; 

 raport privind situația studenților care beneficiază de burse sociale; 

 raport al distribuției studenților în funcție de etnie; 

 raport privind situația studenților cu dizabilități; 

 raport al distribuției studenților în funcție de mediul de proveniență - rural/urban. 

 

    Solicitarea altor tipuri de raportări de către diferitele instituții care au acces la Registrul 

Matricol Unic este benefică, însă trebuie făcut un amendament: este necesară o atenție 

sporită la tipul de raportare solicitată astfel încât aceasta să se afle în sfera permisiunilor 

respectivei insitutiii. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Securitate 

 

    Un important aspect al Registrului Matricol Unic îl reprezintă securitatea acestuia. 

Informațiile conținute de sistem sunt extrem de periculoase, acesta stocând date personale 

pentru fiecare student din România. Orice scăpare a unor informații este inadmisibilă, în caz 

contrar fiind violat dreptul la intimitate al celor înscriși în sistem. Astfel, trebuie urmărite o serie 

de chestiuni neatinse în caietul de sarcini și care vor îmbunătăți securitatea RMU. 

    Este necesară o definire cât mai clară a rapoartelor vizibile de publicul larg. Nu toate 

rapoartele generate de către Registrul Matricol Unic sunt de interes public, așa că această 

explicitare este cât se poate de legitimă.  

    În legătură cu accesul Universităților la datele studenților, acesta este unul foarte ridicat 

așa că e nevoie de măsuri suplimentare de securitate. După ce un student își finalizează 

studiile la o Universitate, aceasta nu va mai avea acces la datele personale ale 

studentului. De asemenea, nicio Universitate nu va putea accesa datele personale 

introduse anterior înscrierii la acea instituție (aici este vorba de datele privind școlaritatea 

în cadrul instituțiilor de învățământ superior urmate anterior de către student). Este foarte 

important de respectat aceste măsuri deoarece în momentul în care un individ nu este 

înmatriculat la o anumită Universitate, aceasta este în aceeiasi măsură să îi acceseze datele 

personale ca orice utilizator extern sistemului. 

    Unicitatea pe verticală a înscrierii în RMU la nivelul bazei de date a RMU trebuie 

explicitată mai detaliat. În acest sens, propunem următorul mecanism: în momentul în care o 

Universitate dorește înscrierea unui nou student în baza de date a RMU și acesta este deja 

înscris în această bază de date, Universitatea va fi atenționată printr-un mesaj text fără a avea 

acces la datele introduse anterior în sistem; instituția va introduce doar datele privind 

școlaritatea, urmând ca datele personale să fie vizibile doar la finalizarea înscrierii studentului 

în RMU. Așa cum e precizat și mai sus, Universitatea nu va avea niciodată acces la datele de 

școlaritate anterioare. 

    Accesul altor categorii de utilizatori la datele personale ale studenților în afară de 

Universitate și studentul în cauză nu este motivată. Oricărei instituții îi sunt suficiente 

raportările existențe, iar în caz contrar se pot oricând solicită alte tipuri de rapoarte - în limita  



 

 

 

 

accesului respectivei instituții. Prin urmare, accesul operatorilor din cadrul instituțiilor 

centrale la orice date din sistem nu este motivată. Orice corecție a informației este realizată fie 

de Universitatea care a înscris înregistrarea, fie de studentul în cauză. 

 

Asigurarea internă a calității  

 

    Un alt aspect important de urmărit în cadrul instituiei ce va gestiona Registrul Matricol 

Unic îl reprezintă asigurarea internă a calității. Ar trebui monitorizată constant respectarea 

drepturilor studenților și prevenirea unor posibile abuzuri din partea celor care operează cu 

datele personale ale studenților. Un exemplu de măsură ce ar putea fi luată o constituție 

reglementarea unor proceduri de audit care să fie realizate periodic în cadrul instituției care va 

gestiona RMU pentru a urmări respectarea normelor și a legilor în vigoare. 

    Sunt necesare, de asemenea, campanii de informare a studenților cu privire la Registrul 

Matricol Unic și a utilității implicării acestora în acest sistem național, cât și cu privire la 

drepturile acestora conform legislației în vigoare. Toate acestea sunt necesare pentru a crea o 

imagine cât mai favorabilă sistemului, arătând în cel mai transparent mod funcționarea RMU.  

 

Accesul organizațiilor studențești 

 

Organizațiile studențești - structurile care îl reprezintă pe student în relația cu actorii din 

mediul universitar românesc - ar trebui să aibă și ele un rol corespunzător în cadrul acestui 

sistem complex construit în jurul RMU. Astfel, organizațiile studențești locale, în calitate de 

structuri reprezentative ale studenților care desfășoară activități în acest scop, ar trebui să 

aibă un username și o parolă care să le permită accesul la rapoartele la nivel de universitate. 

Extinzând perspectiva la nivel național, federațiile studențești naționale ar trebui să aibă acces 

la  rapoartele de la nivel național. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Altele 

 

    Pentru a-și păstra statutul de instituție independentă și pentru a avea un grad ridicat de 

încredere, este foarte important ca Registrul Matricol Unic să nu genereze profit nici pentru 

Universități, nici pentru instituția care îl va coordona. Orice serviciu oferit de acesta 

studenților, Universităților sau terțelor instituții și agenții trebuie să fie gratuit. Rapoartele, 

statisiticile sau analizele rezultate în urma utilizării sistemului nu constituie sursa de venit 

pentru nici un actor implicat, ci vor putea fi accesate doar în funcție de nivelul de acces în 

cadrul RMU. 

    Este necesară o campanie de informare a studenților cu privire la utilitatea 

Registrului Matricol Unic, cât și a modalității de întroducere și de utilizare a datelor din cadrul 

acestuia, înainte de demararea procesului de înscriere a datelor personale. 

    Accesul unor terțe persoane - companii, părinți, alte instituții - la datele unui student 

trebuie lăsat la latitudinea acestuia. Studentul poate solicită gratuit un cod hash care să fie 

valabil 48 de ore și prin care orice poate să îi vadă acestuia profilul din cadrul RMU. 

 

  

 

 

 

 


