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1. SCOPUL REGULAMENTULUI 

Regulamentul stabileşte autoritatea, atribuŃiile şi responsabilităŃile necesare pentru organizarea şi 
funcŃionarea reŃelei de comunicaŃii din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 
  
2. DOMENIUL DE APLICARE 

Regulamentul se utilizează în cadrul Serviciului de ComunicaŃii şi Tehnologii InformaŃionale din 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ 

3.1. Carta USV 
3.2. Legea nr. 8/1996 - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare 
3.3. Legea nr. 64/2004 - pentru ratificarea ConvenŃiei Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

3.4. Legea nr. 451/2004 - privind marca temporală 
3.5. Legea nr. 506/2004 - privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii 

private în sectorul comunicaŃiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare 
3.6. Legea nr. 196/2003 - privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu completările şi 

modificările ulterioare 
3.7. Legea 365/2002 - privind comerŃul electronic, cu modificările şi completările ulterioare 
3.8. Legea nr. 455/2001 - privind semnătura electronică, cu modificările şi completările 

ulterioare 
3.9. Legea nr. 677/2001 - pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare 
3.10. HG nr. 1308/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 

365/2002 privind comerŃul electronic 
3.11. ConvenŃia privind Criminalitatea Informatică a Consiliului Europei 
3.12. DeclaraŃia privind libertatea comunicării pe Internet a Consiliului Europei 
3.13. Regulamentele reŃelei naŃionale educaŃionale RoEduNet (ARNIEC/RoEduNet - Agentia de 

Administrare a ReŃelei NaŃionale de Informatică pentru EducaŃie şi Cercetare) la care 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava este afiliată 

 
4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI 

4.1. Termeni şi definiŃii 

 Nu este cazul 
 
4.2. Abrevieri 

USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
SCTI – Serviciul de ComunicaŃii şi Tehnologii InformaŃionale 

 
5. CONłINUT 

5.1. ReŃeaua de calculatoare a USV 

 
Art.1. (1) ReŃeaua de calculatoare a USV cuprinde totalitatea echipamentelor de calcul şi suportul 

de comunicaŃie aferent. (2) ReŃeaua are o structură de tip Intranet cu acces la Internet.  
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Art.2. ReŃeaua USV are ca scop sprijinirea procesului de învăŃământ şi cercetare prin mijloacele 
de comunicare şi serviciile oferite de reŃelele de calculatoare conectate la Intranet şi 
Internet. 

Art.3. Orice activitate care se desfăşoară prin intermediul reŃelei USV trebuie să respecte 
legislaŃia internă şi internaŃională, precum şi prezentul regulament. 

 
5.2. Administrarea reŃelei  

Art.4. Administratorul reŃelei USV este Serviciul de ComunicaŃii şi Tehnologii InformaŃionale 
(SCTI). Structura este creată prin decizie a senatului universităŃii şi are ca sarcini:  
a) asigurarea funcŃionarii în bune condiŃii a reŃelei de comunicaŃie; 
b) coordonarea dezvoltării reŃelei; 
c) acordarea de asistenŃă tehnică pentru utilizarea reŃelei intranet/internet; 
d) stabilirea regulilor şi politicilor de utilizare a reŃelei; 
e) monitorizarea funcŃionării si administrarea propriu-zisă.  

Art.5. (1) Prezentul regulament este motivat tehnic de necesitatea menŃinerii în funcŃiune în 
condiŃii de siguranŃă a reŃelei şi a dezvoltării unor resurse de informare. (2) Regulamentul 
trebuie privit ca un instrument de protecŃie al muncii utilizatorilor reŃelei şi nu ca un 
element restrictiv. (3) Acest regulament este necesar pentru a preîntâmpina utilizarea 
incorectă sau abuzivă a reŃelei universitare.  

 
5.3. Structura şi organizarea departamentului 

Art.6. (1) Serviciul de ComunicaŃii şi Tehnologii InformaŃionale este parte a structurii 
organizatorice din USV subordonat Rectoratului şi Consiliului de AdministraŃie. (2) SCTI 
este o structură condusă de un Coordonator. 

Art.7. În componenŃa SCTI funcŃionează următoarele entităŃi funcŃionale: 
a) administrare sisteme (sysadmin) 
b) administrare web (webadmin, prezenŃă web, web design/DTP) 
c) operare infrastructura de comunicaŃie si multimedia (suport tehnic hardware) 
d) suport platforme/aplicaŃii informatice locale (informatizare) 

 
5.4. Utilizatorii reŃelei USV 

Art.8. (1) Utilizatorii reŃelei sunt cadre didactice, cercetători, personal administrativ, studenŃi, 
colaboratori ai USV care solicită calitatea de utilizator. (2) StudenŃii şi colaboratorii trebuie 
să fie recomandaŃi de un cadru didactic.  

Art.9. Alte categorii cum ar fi: profesorii şi studenŃii altor instituŃii de învăŃământ superior, 
profesori din învăŃământului primar sau mediu, specialişti din industrie, cercetători, medici 
etc., pot deveni utilizatori ai reŃelei USV în baza unei cereri motivate şi a unei recomandări 
din partea unui cadru didactic din universitate. 

Art.10. Utilizatorii poartă responsabilitatea pentru toate acŃiunile executate pe baza drepturilor pe 
care le au în reŃea.  

 
5.5. Principii de conduită pentru utilizatorii reŃelei 

Art.11. Resursele şi serviciile reŃelei vor fi folosite în mod responsabil, etic şi cu respectarea 
legislaŃiei în vigoare.  

Art.12. Utilizatorii vor folosi numai acele resurse pentru care sunt autorizaŃi, indiferent dacă sunt 
resurse locale sau resurse accesibile în Internet. 

Art.13. Utilizatori vor lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura integritatea datelor şi 
confidenŃialitatea informaŃiilor.  

Art.14. Utilizatorilor le este interzis să transfere către alte persoane drepturile proprii de accesare şi 
utilizare a resurselor informatice şi de comunicaŃie puse la dispoziŃia lor de către 
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universitate pe baza de autentificare; datele de acces (conturi/parole) nu vor fi divulgate în 
nici o situaŃie şi nu se vor face publice informaŃiile legate de structura şi organizarea reŃelei 
universitare.  

Art.15. Utilizatorii vor utiliza pe sistemele din reŃeaua universităŃii numai aplicaŃii şi programe 
software deŃinute legal în condiŃiile respectării legislaŃiei în vigoare privind copyright-ul şi 
drepturile de autor.  

Art.16. Utilizatorii vor respecta regulile stabilite de administratorii altor reŃele externe atunci când 
accesează resursele acestora.  

Art.17. Utilizatorii vor respecta caracterul personal al informaŃiilor aparŃinând celorlalŃi utilizatori, 
inclusiv corespondenŃa e-mail, datele, programele, fişierele etc.  

Art.18. InformaŃiile transmise şi stocate în reŃeaua universităŃii trebuie să fie informaŃii motivate de 
interesul academic al utilizatorilor. Nu este permisă utilizarea reŃelei de date a instituŃiei în 
alte scopuri decât cele profesionale, cum ar fi:  
a) activităŃi comerciale; 
b) transfer masiv, nejustificat, de date sau informaŃii; 
c) accesarea sau furnizarea de informaŃii cu caracter frivol, cu caracter obscen sau 

pornografic; 
d) accesarea de resurse protejate pentru care nu exista autorizare; 
e) ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori; 
f) hărŃuirea altor utilizatori folosind mijloacele de comunicare electronică; 
g) tentativele de descoperire şi de folosire a parolelor altor utilizatori; 
h) crearea sau folosirea de instrumente software destinate penetrării sistemelor de 

securitate ale altor calculatoare; 
i) provocarea deliberată de defecŃiuni hardware şi/sau atacuri software; 
j) alte activităŃi neautorizate. 

Art.19. Utilizatorii trebuie să informeze SCTI în situaŃiile în care observă utilizări neconforme ale 
reŃelei de date, intruziuni străine sau alte operaŃiuni de tipul celor descrise anterior.  

Art.20. Fiecare utilizator se va preocupa de minimizarea consumului de resurse de comunicaŃie 
(volum trafic, număr de sesiuni simultane, spaŃiu de stocare ocupat) în măsura în care acest 
lucru este posibil.  

Art.21. Utilizatorii vor lua măsuri pentru a se autoidentifica corect, atât în reŃeaua universităŃii cât 
şi în reŃeaua Internet. 

 
5.6. Precizări adiŃionale  

Art.22. Utilizatorii reŃelei Intranet au dreptul la confidenŃialitate asupra corespondenŃei şi datelor 
pe care le deŃin în reŃea. Utilizatorii trebuie să accepte dreptul administratorului reŃelei de a 
interveni atât pentru activităŃi ce privesc gestionarea reŃelei cât şi în scopul verificării 
respectării regulilor stabilite de acest regulament. 

Art.23. Regulile de conduită stabilite de prezentul regulament vor fi aduse la cunoştinŃă fiecărui 
solicitant în parte în momentul dobândirii calităŃii de utilizator. Nerespectarea lor ulterioară 
atrage după sine pierderea calităŃii de utilizator şi răspunderile civile şi penale 
corespunzătoare regulamentului de funcŃionare al universităŃii şi legislaŃiei în vigoare. 

 
6. DISPOZIłII FINALE 

Art.24. În funcŃie de necesităŃile prezente şi viitoare, prezentul regulament poate fi modificat în 
scopul optimizării funcŃionării reŃelei. 

Art.25. Modificările aduse prezentului regulament şi aprobate de conducerea universităŃii vor fi 
făcute publice şi comunicate tuturor utilizatorilor.  

Art.26. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenŃa Senatului USV. 
Art.27. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV. 
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Art.28. Prezentul regulament abrogă ediŃia precedentă a regulamentului aprobat prin hotărârea 
Biroului senatului nr. 1054, din 17.03.1999. 

 


