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GHIDUL DE NORME ETICE PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR IT 
 
Ghidul descrie principiile etice care stau la baza utilizării optime a resurselor IT (site, 
platformă de e-learning, e-mail etc.) în beneficiul utilizatorilor (studenţi la ID-IFR, cadre didactice 
şi personal administrativ). 
 
1. Se aplică Regulamentele Universităţii OVIDIUS din Constanța (Regulamentul 
intern al Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Codul de etică şi deontologie 
profesională universitară al Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Codul universitar 
al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii ”Ovidius” din Constanţa, 
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor) în orice activitate ce 
implică exploatarea resurselor IT ale universităţii. 

2. Este interzisă copierea produselor informatice pentru care Universitatea OVIDIUS 
din Constanța are licență de exploatare și utilizarea resurselor hardware și software 
aflate în dotarea laboratoarelor în alte scopuri decât cel de pregătire aferent 
programului de studii la care este înscris studentul. 

3. Resursele virtuale ale CIDFR (site, platformă e-learning, bibliotecă virtuală etc.) 
sunt destinate cadrelor didactice şi studenţilor înmatriculaţi la programele de studii 
ID/FR ale Universităţii OVIDIUS din Constanța. Accesul la acestea se face pe baza 
unui nume de utilizator și a unei parole. 

4. Platforma e-learning, e-mailul şi biblioteca virtuală sunt accesibile doar studenţilor 
cu taxele de şcolarizare achitate, înmatriculaţi la unul din programele de studii ID-FR 
ale Universităţii OVIDIUS din Constanța. 

5. Studenţii înmatriculaţi la programele de studii ID-IFR sunt utilizatorii resurselor de 
învățare virtuale. Ei se obligă să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a 
parolei, fiind interzisă transmiterea acestora către alte personae (care nu au calitatea 
de student al Universității OVIDIUS din Constanța). 

6. Orice tentativă de modificare a continutului site-ului, alta decat a administratorului 
său, va fi semnalată organelor compentente și va fi pedepsită conform legii. 

7. Este interzisă introducerea în pagina web a CIDFR, a oricăror informaţii 
neautorizate de conducerea Centrului ID-IFR. Informaţiile publicate vor respecta 
normele de etică academică şi legile în vigoare. 

8. CIDIFR nu este răspunzător de alterarea informaţiilor aflate pe site-ul CIDFR și 
platforma E-learning de către persoane răuvoitoare; utilizatorii sunt rugaţi să verifice 
informaţiile (programări AT, examene, anunțuri, etc.) şi prin alte metode (email, 
telefon, avizierele facultății). 

9. Informaţiile sunt actualizate numai de către administratorul site-ului și al 
platformei e-learning desemnați de către CIDFR şi numai după autorizarea 
modificărilor de către directorul CIDFR. 



10. Conținutul materialelor didactice reprezintă proprietate intelectuală a autorului 
sau colectivului de autori. Copierea, reproducerea și redistribuirea oricăror informaţii 
din pagina web sau platforma e-learning fără specificarea provenienţei acestora şi 
fără ca în prealabil să se obţină acordul autorilor sau cel al administratorilor se 
consideră infracțiune prin încălcarea drepturilor de autor și se pedepsește conform 
legii. (v. Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe). 

11. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice (coordonatori de disciplină, tutori) sunt 
făcute publice prin intermediul site-ului și platformei e-learning. Este interzisă 
utilizarea lor în alt scop decât comunicarea bidirecțională dintre student și 
coordonatorul de disciplină sau tutore în procesul didactic sau cel de informare 
asupra activităţilor derulate în CIDFR. 

12. Eventualele conflicte ce pot apărea între utilizatorii resurselor IT ale CIDFR şi 
orice persoană nominalizată direct sau indirect în paginile web trebuie aduse la 
cunoştinţa directorului CIDFR de către părţile implicate. 

13. Încălcarea principiilor expuse mai sus de către orice persoană atrage, după caz, 
sancţiuni pe cale administrativă sau juridică,. 

 
 
Aprobat în ședința Consiliului CIDIFR al UOC din data de : 


