MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

DEPARTAMENTUL DE COMUNICATII SI INFORMATIZARE

ANGAJAMENT
Subsemnatul-----------------------------------------------------------Functia-----------------------------------------------------------------Facultatea/Departamentul -----------------------------------------angajat al Universităţii de Vest din Timișoara, , devenind utilizator al reţelei de
comunicații digitale UVTNet, am luat la cunoştinţă şi voi respecta următoarele principii de
utilizare a reţelei:
1. Comunicarea în INTERNET este folosită numai în scopuri educaţionale sau de cercetare,
nu în scopuri comerciale, politice, de divertisment etc. Spiritul INTERNET
presupune dialoguri într-un stil academic, caracterizat prin decenţă, amabilitate şi
bunăvoinţă şi exclude comportamentul antisocial.
2. Fiecare utilizator are acces la reţea și este direct responsabil pentru facilităţile utilizate
din contul lui, fiind singurul care poate beneficia de ele, datorită drepturilor asociate
contului de utilizator. Dacă utilizatorul constată/ bănuieşte că i-a fost descoperită parola, o
va schimba imediat; dacă fenomenul se repetă, va anunţa administratorul de sistem/rețea.
Utilizatorii standard nu beneficiază de drept de administrare rețea.
3. Serviciile Internet se utilizează în acord cu etica Internet şi principiile enunţate la
punctul 1. Este interzisă violarea sistemelor de protecţie a serverelor din reţeaua proprie
sau a oricărui server aflat în reţeaua INTERNET. Simpla prezenţă în directoarele proprii a
unui program care ar putea executa o astfel de tentativă, este considerată culpă de violare a
protecţiei.
4. Programele şi aplicaţiile informatice din cadrul reţelei de comunicații digitale UVTNet se
utilizează în scopuri didactice şi de cercetare, nu în scopuri comerciale, politice, de
divertisment (jocuri, site-uri XXX). Simpla prezenţă în directoarele proprii a unui
program care ar putea executa o astfel de activitate este considerată culpă.
5. Se utilizează numai softuri licenţiate, în acord cu contractele de licenţiere ale UVT şi ale
facultăţilor.
Eventuala prezenţă a unui soft nelicenţiat în directoarele utilizatorului cade în răspunderea
acestuia.
6. Pentru a asigura o funcţionare optimă a serviciului de email, utilizatorii se obligă să menţină
în directoarele proprii pe serverul de email numai mesajele strict necesare, în limita
spațiului alocat. La cererea administratorului reţelei, utilizatorii vor elibera (părţi din)
spaţiile de pe server pe care le ocupă.
7. În utilizarea sistemelor informatice implementate în cadrul UVT diverselor categorii de
utilizatori, spre beneficiul acestora, (studenţi, cadre didactice, personal administrativ,
management), se vor respecta drepturilor de acces acordate. Orice tentativă de violare a
securităţii sistemelor respective va atrage blocarea totală sau parţială a accesului la
facilităţile oferite de sistemele respective.
8. Semnarea acestui document implică folosirea responsabilă a echipamentelor, facilităţilor
şi resurselor puse la dispoziţie. Nu se vor deteriora/distruge echipamentele, resursele oferite
de sistem, resursele aparţinând altor utilizatori.
În cazul nerespectării celor de mai sus, se vor lua măsuri de blocare totală sau parţială a
accesului la facilităţile reţelei de comunicații digitale UVT.
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