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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Sistemul de Management al Învăţării (construit pe baza aplicaţiei open source Moodle), pus la
dispoziţia cursanţilor şi cadrelor didactice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa la adresa
moodle2.uem.ro, sistem care este denumit în continuare Platforma, reprezintă o componentă de bază a pregătirii cursanţilor de la formele de învăţământ la distanţă.
(2) Pentru asigurarea securităţii informaţiei si a calităţii serviciilor oferite pe Platformă, este necesară respectarea unor norme de etică în ceea ce priveşte utilizarea acesteia, norme de etică ce sunt cuprinse în acest Ghid de Norme Etice.
(3) Prezentul Ghid de Norme Etice se referă atât la utilizarea Platformei cât şi la utilizarea oricăror
alte resurse auxiliare acesteia, puse la dispoziţia cursanţilor şi cadrelor didactice sub numele de domeniu şi subdomeniile acestuia, fie ele în curs de dezvoltare (biblioteca online a Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa - http://www.uem.ro) sau care urmează a fi dezvoltate pe viitor.
(4) Prezentul Ghid de Norme Etice va fi revizuit ori de câte ori acest lucru va fi necesar (datorită
unor schimbări tehnologice, legislative sau de alte naturi, apărute pe parcurs).
Art. 2
(1) Ghidul de Norme Etice Privind Utilizarea Resurselor de Învăţământ Online Puse la Dispoziţia
Cursanţilor de la Programele de Studiu ID este elaborat în conformitate cu:
 Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011;
 Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, nr. 506/2004;
 Regulament de Organizare şi Funcţionare al Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 Codul de Etică şi Deontologie Profesională al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de învăţământ la distanţa din
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 Regulament privind activitatea studenţilor în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 Regulament de ordine interioară al Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 Regulament de funcţionare a bibliotecii universitare din Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa
Art. 3
(1) Scopul prezentului Ghid este de a stabili principiile, regulile şi normele etice în baza cărora studenţii înscrişi la programele de studiu ID, cadrele didactice care funcţionează la specializările în
regim ID, precum şi alţi angajaţi care au acces la resursele informatice ale programelor ID au dreptul să utilizeze resursele de învăţământ puse la dispoziţie online pe domeniul moodle2.uem.ro şi
subdomeniile acestui domeniu.
Art. 4
(1) Conform prevederilor acestui Ghid, studenţii înscrişi la programele de studiu ID din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa se angajează să utilizeze corespunzător resursele de învăţământ online puse la dispoziţie de către universitate, pe tot parcursul procesului de pregătire.
Art. 5
(1) Utilizarea Platformei şi a resurselor auxiliare pentru învăţământul la distanţă va evita orice conflict de interese, funcţionând doar în condiţiile legilor şi regulamentelor în vigoare şi în concordanţă cu misiunea declarată.
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(2) Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare – cadre didactice, cursanţi şi alţi angajaţi care au
acces la aceste resurse online – vor evita orice situaţie în care obligaţiile profesionale pot fi compromise de urmărirea intereselor personale.
(3) Toţi utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare vor utiliza aceste resurse numai în scopul
susţinerii şi perfecţionării procesului de instruire desfăşurat în sistem ID, respectând criteriile de
confidenţialitate, responsabilitate, non-discriminare.
Art. 6
(1) Platforma poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi. Posibilitatea de a
crea aceste legături este dată utilizatorilor (cadre didactice, cursanţi, alte categorii de personal care
au acces la Platformă şi la resursele auxiliare) ca un avantaj. Administraţia Platformei nu deţine
niciun control asupra siturilor de acest fel.
(2) Administraţia Platformei nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor situri externe, nu
sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclama, produsele sau alte materiale de pe sau
disponibile pe astfel de situri).

CAPITOLUL II: Drepturile şi obligaţiile studentului de la ID
Art. 7
(1) Studenţii înscrişi la programele de studiu ID au drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia
generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, precum
şi din prevederile contractului de şcolarizare.
Art. 8
(1) Drepturile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID:
a) Accesarea suporturilor de curs încărcate pe Platformă, în baza contului de utilizator şi a parolei furnizate de către administratorul de Platformă.
b) Informarea prin intermediul secţiunilor tip “Avizier electronic”, cu privire la programarea activităţilor didactice, a examenelor şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii
furnizate de secretariatele facultăţilor.
c) Realizarea comunicării bidirecţionale dintre student şi coordonatorul de disciplină sau tutore,
prin folosirea instrumentelor electronice de comunicaţie sincrone şi asincrone puse la dispoziţie de Platformă (mesagerie, forumuri de discuţii, chat etc).
d) Accesarea altor servicii puse la dispoziţie pe viitor prin numele de domeniu upg-elearning.ro
şi subdomeniile aferente.
Art. 9
(1) Obligaţiile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID:
a) Manipularea resurselor informatice care le sunt puse la dispoziţie într-o manieră care să nu
prejudicieze integritatea acestora.
b) Interzicerea încărcării pe Platformă sau pe oricare dintre serviciile auxiliare acesteia de programe, rutine, aplicaţii sau fişiere având conţinut capabil sa producă pagube Platformei, serviciilor auxiliare sau altor sisteme conectate la acestea (incluzând aici, dar nelimitându-se la: viruşi, troieni, exploatări de sistem, utilitare de tip backdoor sau keylogger).
c) Păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator si a parolei, prin intermediul cărora
accesează platforma de e-learning a Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
d) Respectarea ordinii, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu studenţii, cadrele didactice şi
alte categorii de personal, în cursul utilizării Platformei şi a resurselor auxiliare acesteia.
e) Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor încărca, publica sau transmite
pe Platformă sau prin resursele auxiliare acesteia conţinut informaţional care este ilegal, deCod: R4.2-05
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

făimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane,
îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator;
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor pretinde că sunt o altă persoana
sau institutie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al administraţiei Platformei, lider sau
mediator al unei discuţii sau să afirme în mod fals sau să indice în alt fel afilierea cu o anumită persoana sau instituţie.
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor falsifica datele de identificare
sau să le manipuleze în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut
transmis prin intermediul Platformei sau resurselor auxiliare acesteia.
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor încărca, posta, difuza sau
transmite orice continut pentru care nu au dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice
conditii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere
(cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite
ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidentialitate);
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor încărca, posta, difuza sau
transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial,
drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ.
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor încărca, posta, difuza sau
transmite orice tip de publicitate, materiale promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de
solicitări.
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor interveni în sau întrerupe serviciile / serverele / reţelele conectate la Platformă sau resursele auxiliare acesteia sau să încalce orice cerinţe legislative, proceduri, politici sau regulamente în vigoare.
Utilizatorii Platformei şi ai resurselor auxiliare acesteia nu vor promova sau furniza informaţii
despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva
oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale.

CAPITOLUL III: Abateri si sancţiuni
Art. 10
(1) Se consideră abatere de la prezentul ghid, următoarele:
a) Deteriorarea şi / sau provocarea de prejudicii, cu vinovăţie, a patrimoniului informaţional şi
informatic al Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa cuprins în Platformă sau în resursele
auxiliare acesteia, incluzând, dar fără a se limita la: alterarea funcţionalităţii sau conţinutului
sistemelor şi resurselor puse la dispoziţie, accesul neautorizat la acestea, copierea sau utilizarea neautorizată a acestora.
i.
Atacuri asupra Platformei şi resurselor auxiliare acesteia (intruziune, furt, sabotaj, alterarea integrităţii informaţiilor etc.) şi acţiuni de virusare a acestora.
ii. Deturnarea identităţii în accesarea Platformei sau a resurselor auxiliare acesteia.
iii. Piratarea Platformei şi / sau a resurselor auxiliare şi / sau alterarea conţinutului acestora.
Art. 11
(1) Încălcarea prevederilor prezentului ghid atrage după sine sancţiuni prevăzute în Regulamentul
privind activitatea studenţilor, Codul Muncii, Regulamentele de ordine interioară ale instituţiei.
(2) În cazul în care una din faptele reglementate întruneşte condiţiile pentru a atrage şi o formă de
răspundere legală, Biroul Senatului Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa are dreptul de a sesiza organele competente.
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CAPITOLUL IV: Modificări ale serviciilor
Art. 12
(1) Administratorii Platformei îşi rezervă dreptul, în orice moment sau la anumite intervale de timp,
să modifice sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă.

CAPITOLUL V: Încetarea furnizării serviciilor
Art. 13
(1) Administratorii Platformei pot bloca accesul la utilizarea serviciilor Platformei sau oricăror altor
resurse auxiliare acesteia sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice
motiv, inclusiv dar nu limitat la lipsa de folosire sau violarea prevederilor prezentului ghid.
(2) Orice încetare sau blocare a accesului utilizatorilor la serviciile oferite, conform oricărei reguli
din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare prealabilă.
(3) Administratorii Platformei pot dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu aceasta din contul personal şi / sau interzice orice acces ulterior la astfel de fişiere.
(4) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi reprezentanţii acesteia nu vor fi răspunzători faţă
de utilizatori sau faţă de terţe părţi în niciun mod pentru interzicerea sau blocarea accesului şi / sau
ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul Platformei sau a resurselor auxiliare acesteia.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 14
Prezentul regulament a fost discutată în Consiliul de administraţie din data de 27.03.2015 şi aprobată de către Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 30.03.2015.
Art. 15
Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării de către Senatul universităţii, dată la care
orice alte dispoziţii contrare încetează de drept.
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