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Regulamentul de organizare si funcţionare al Biroului de Informatizare

Capitolul I. Biroul de Informatizare şi Statistică al Universităţii din Petroşani

Art. 1. Biroul de Informatizare şi Statistică al Universităţii din Petroşani cuprinde 
totalitatea echipamentelor de calcul şi comunicaţie izolate sau cu acces la reţeaua Internet 
precum şi software-ul instalat pe aceste echipamente. Sistemele legate în reţea prezintă 
avantaje deosebite datorită faptului că oferă posibilitatea de acces la informaţii puse la 
dispoziţie de alte instituţii academice, comerciale şi diverşi utilizatori. 

Art. 2. Scopul acestui departament este de a sprijini procesul de învăţământ şi 
cercetare prin mijloace de comunicare şi servicii oferite de reţelele de calculatoare legate la 
Internet, din întreaga lume.

Art. 3. Orice activitate care se desfăşoară în cadrul Biroului de Informatizare şi 
Statistică al Universităţii din Petroşani trebuie să respecte legislaţia internă şi internaţională în
vigoare, inclusiv convenţiile internaţionale privind criminalitatea informatică.

Capitolul II. Obligaţiile Biroului de Informatizare şi Statistică

Art. 4. Administrarea echipamentelor izolate şi a reţelelor din cadrul Universităţii se 
face de către Biroul de Informatizare şi Statistică care are următoarele obligaţii:

a) să menţină în stare de funcţionare calculatoarele şi echipamentele, cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră (calamităţi naturale, căderi de tensiune de 
lungă durată, intervenţia neautorizată la echipamentele de reţea, pierderi de 
date datorate violării sistemelor de către persoane neautorizate, defecţiuni 
tehnice datorate uzurii fizice a echipamentelor etc.);
b) să coordoneze dezvoltarea reţelei;
c) să stabilească regulile de utilizare a reţelei;
d) să acorde asistenţă tehnică utilizatorilor;
e) să respecte secretul corespondenţei şi caracterul privat al operaţiunilor 
efectuate de către utilizatori cu condiţia ca acestea să fie în acord cu legislaţia 
în vigoare;
f) să administreze propriu-zis reţeaua (să instaleze soft, să administreze 
conturile email ale universității, etc.);
g) să realizeze şi să administreze site-ul Universităţii pe baza materialelor 
trimise de facultăţi şi departamente;

Art. 5. Prezentul regulament este elaborat de birou în scopul asigurării securităţii 
calculatoarelor conectate precum şi a informaţiilor private ale utilizatorilor. Securitatea 
cuprinde măsuri utilizate pentru protejarea informaţiei de modificarea, citirea sau distrugerea 
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neautorizată. Regulamentul trebuie privit ca un instrument de protecţie al muncii utilizatorilor 
şi nu ca un element restrictiv.

Capitolul III. Utilizatorii reţelelor de calculatoare din cadrul Universităţii

Art. 6. Utilizatorii reţelelor de calculatoare sunt: 
a) cadre didactice, cercetători, studenţi din cadrul universităţii;
b) personal tehnic-administrativ;
c) colaboratori ai universităţii care solicită calitatea de utilizator.

Art. 7. Tot personalul Universităţii are dreptul de utilizare a reţelelor în condiţiile 
respectării prezentului regulament.

Art. 8. Toţi studenţii universităţii au dreptul de utilizare a reţelelor de calculatoare ale 
Universităţii în condiţiile respectării prezentului regulament.

Art. 9. Studenţii pot fi utilizatori ai reţelelor Universităţii atât în cadrul orelor de 
laborator, cât şi în afara acestor ore, conform orarului stabilit în fiecare semestru, sub 
supravegherea unui laborant.

Art. 10. Colaboratorii universităţii pot obţine calitatea de utilizator în baza unei cereri 
motivate şi cu aprobarea conducerii universităţii.

Art. 11. Utilizatorii reţelei de calculatoare au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze reţeaua sau accesul la Internet numai în scopuri academice;
b) să informeze administratorii de reţea la descoperirea unor defecte;
c) să respecte caracterul personal al informaţiilor altor utilizatori inclusiv 
corespondenţa E-mail, datele, programele etc.;
d) să folosească în mod rezonabil banda de acces disponibilă; fiecare utilizator 
se va preocupa de minimizarea traficului propriu şi a spaţiului ocupat pe hard-
discurile calculatoarelor din reţea;
e) să respecte regulile stabilite de administratorii de reţea;
f) să respecte confidenţialitatea parolelor fiind interzisă divulgarea acestora 
către alte persoane;
g) să respecte regulile de conduită prevăzute de Codul de etică şi de celelalte 
regulamente de ordine interioară.

Art. 12. Utilizatorii poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile executate de pe 
calculatoarele pe care le utilizează sau din conturile pe care le au.

Art. 13. Utilizatorii vor utiliza în reţea date şi software numai în condiţiile respectării 
regulilor de copyright şi licenţiere al posesorilor acestora.

Art. 14. Utilizatorii se obligă să nu atenteze la securitatea reţelei Universităţii şi a altor 
reţele externe.

Art. 15. Utilizatorilor le este interzis să genereze spam-uri, să răspândească aplicaţii de
tip virus, troieni, spyware sau altele, să folosească software piratat, jocuri online, să transmită 
mesaje cu caracter comercial, să utilizeze programe de scanare a reţelei şi alte acţiuni de acest 
gen. 

Capitolul IV. Reguli de utilizare a reţelelor de calculatoare

Art. 16. Toate persoanele care au acces la reţeaua universităţii au obligaţia de a 
respecta prevederile prezentului regulament.

Art. 17. Administratorul de reţea va răspunde de buna funcţionare a resursei pe care o 
are în administrare şi de stabilirea regulilor de utilizare a resursei respective.
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Art. 18. Resursele şi serviciile reţelei vor fi folosite în mod responsabil, etic şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 19. Intervenţia la echipamentele din reţea este strict interzisă tuturor persoanelor 
neautorizate. Intervenţia la aceste echipamente poate duce la imputarea costului acestora 
persoanelor care au cauzat defecţiuni sau disfuncţionalităţi.

Art. 20. Toate persoanele cu acces la reţeaua de calculatoare a Universităţii au 
obligaţia de a se informa cu privire la modul de lucru în reţea. Neştiinţa şi ignoranţa nu pot fi 
folosite ca scuze pentru cauzarea de disfuncţionalităţi ale reţelei, pierderi de date, ştergeri de 
programe sau fişiere etc.

Art. 21. Biroul de Informatizare şi Statistică nu garantează confidenţialitatea mesajelor
trimise folosind serviciul e-mail în raport cu intervenţiile neautorizate şi nici siguranţa livrării 
acestora la destinaţie.

Capitolul V. Dispoziţii finale

Art. 22. Regulile de conduită stabilite de prezentul regulament sunt acceptate liber de 
fiecare utilizator în parte în momentul dobândirii calităţii de utilizator.

Art. 23. Următoarele abateri de la prezentul regulament atrag după sine pierderea 
calităţii de utilizator şi după caz răspunderi civile şi penale corespunzătoare legislaţiei în 
vigoare:

a) setarea aplicaţiilor din reţea şi modificarea parametrilor reţelei;
b) instalarea de soft pe calculatoarele din reţea fără acordul administratorilor de
sistem;
c) ştergerea sau alterarea datelor altui utilizator;
d) provocarea deliberată de defecţiuni hardware şi software;
e) crearea sau folosirea instrumentelor soft destinate spargerii sistemelor de 
securitate ale calculatoarelor;
f) oferirea parolelor de acces şi a dreptului de folosire a conturilor proprii altor 
persoane;
g) desfăşurarea de activităţi comerciale personale, trafic de informaţii cu 
caracter frivol, trafic de jocuri etc.
h) acţiunile prevăzute la Art. 15.

Art. 25. Orice modificare la prezentul regulament va fi aprobată de Senatul 
Universităţii din Petroşani şi adusă la cunoştinţă utilizatorilor prin intermediul website-ului 
Universităţii. 

Prezentul regulament, a fost revizuit, actualizat, completat şi modificat conform 
legislației în vigoare.

AROBAT, INTOCMIT

RECTOR SEF. S.R.U.S
Prof.univ.dr.ing.mat. Pop Emil Costandoiu Rodica
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