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Capitolul I. Dispoziții generale
Prezentul regulament stabilește cadrul general de organizare și funcționare al Serviciului de
Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare din cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș.

Capitolul II. - Misiune și obiective
Art.1. Serviciul de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare din cadrul
U.M.F.S.T.Târgu-Mureș are ca obiective:
●

a) Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a
informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele U.M.F.S.T. Târgu-Mureș în vederea
creşterii eficienţei activităţii procesului educaţional;

●

b) Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet şi voce
pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi o continuă
modernizare a facilităţilor Internet / Intranet oferite de rețeaua de comunicaţii a universităţii;

●

c) Oferirea de facilităţi (tehnologia informaţiei şi comunicațiilor) performante pentru studenţi,
cadre didactice şi angajaţi ai universităţii, referitoare la accesul şi prelucrarea informaţiilor
relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din U.M.F.S.T. Târgu-Mureș.

●

d) Implementează strategiile U.M.F.S.T. Târgu-Mureș de introducere a tehnologiilor moderne
de comunicaţie în învăţământ şi cercetare;

●

e) Deserveşte toate facultăţile şi departamentele U.M.F.S.T. Târgu-Mureș în vederea
implementării facilităţilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

necesare pentru

desfăşurarea unei activităţi eficiente;

Capitolul III - Structura organizatorică
Art. 2. Conform organigramei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, Serviciul de Rețele de calculatoare,
Comunicații și Informatizare este subordonat Rectorului universității.
Art. 3. Serviciul de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare colaborează cu:


Disciplina de Informatică și Biostatistică;



Departamente similare din alte instituţii academice,



Mediul de business IT,
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în vederea perfecţionării facilităţilor IT oferite în cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi de către U.M.F.S.T.
Târgu-Mureș pentru comunitatea publică.
Art. 4. Serviciul de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare are rapoarte de
colaborare cu toate structurile administrative ale Universității, precum și cu departamentele facultăților.
Art. 5. În condiţiile unei extinderi viitoare a colectivului, acesta poate forma Departament, cu
aprobarea forurilor abilitate U.M.F.S.T. Târgu-Mureș.
Art. 6. Organizarea Serviciului de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare şi
schema posturilor din Serviciu, trebuie să asigure implementarea strategiilor de dezvoltare în tehnologia
informaţiei şi comunicațiilor ale U.M.F.S.T. Târgu-Mureș.
Art. 7. Serviciul de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare este condus de un Șef
de Serviciu.

Capitolul IV - Activități și servicii
Art. 8. Serviciul de Rețele de calculatoare, Comunicații și Informatizare asigură următoarele
activități și servicii:
1. Coordonează modernizarea infrastructurii IT din cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi elaborează
împreună cu Conducerea Universităţii, strategii de dezvoltare şi modernizare;
2. Coordonează strategiile de proiectare, dezvoltare şi implementare de sisteme informatice în
facultăţile şi departamentele universităţii, pentru organizarea şi prelucrarea automată a
informaţiilor specifice;
3. Asigură managementul proiectelor informatice din cadrul Serviciului de Rețele de calculatoare,
Comunicații și Informatizare;
4. Coordonează asigurarea accesului la facilităţi IT şi sisteme informatice dedicate pentru toţi
studenţii, cadrele didactice şi angajaţii universităţii, în acord cu obiectivele activităţii acestora;
5. Coordonează proiecte de modernizare a infrastructurii de comunicaţii şi de implementare a unor
aplicaţii destinate procesului educaţional;
6. Colaborează cu partenerii IT în vederea dezvoltării facilităţilor IT oferite în cadrul U.M.F.S.T.
Târgu-Mureș;
7. Supervizează achiziţionarea de echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţii pentru nivelele
superioare ale reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
8. Colaborează cu compartimentele tehnic / achiziţii ale universităţii şi cu partenerii IT în vederea
dezvoltării infrastructurii IT, din U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
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9. Avizează, în acord cu Conducerea Universităţii şi atunci când este cazul, sancţionarea
utilizatorilor care încalcă prevederile Statutului de membru al reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
10. Asigură administrarea şi securitatea nodurilor centrale de comunicaţii şi coordonează
administrarea serverelor de comunicaţii din universitate;
11. Asigură administrarea conexiunilor din nivelul superior al reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi
integrarea acesteia în Internet (în principal prin reţeaua educaţională naţională RoEduNet)
precum şi relaţia cu furnizorii serviciilor de voce;
12. Asigură accesul fiabil la serviciile Internet şi aplicaţiile bazate pe acestea pentru toate cadrele
didactice, studenţii şi personalul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
13. Asigura accesul studenţilor, cadrelor didactice şi personalului U.M.F.S.T. Târgu-Mureș la
diverse aplicaţii informatice dedicate, cu acces distribuit, bazat pe accesul în reţea;
14. Asigura servicii de comunicaţii de reţea eficiente în cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, accesibile
tuturor categoriilor de utilizatori din U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
15. Asigură dezvoltarea, modernizarea şi securitatea reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș
16. Asigură dezvoltarea de facilităţi electronice de promovare a programelor academice ale
universităţii în comunitatea publică, prin: site-ul principal www.umfst.ro;
17. Asigură postarea pe site-ul principal www.umfst.ro a informațiilor primite de la persoanele
desemnate;
18. Asigură integrarea subsistemelor informatice dedicate procesului educaţional, compartimentelor
financiar-contabil şi de resurse umane, şi a altor departamente într-un sistem global de
management universitar;
19. Colaborează în vederea proiectării şi realizării configuraţiilor hardware şi software, necesare
pentru accesul performant al utilizatorilor la facilităţile acordate prin sistemele informatice
distribuite ale U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
20. Asigură instalarea, configurarea, întreținerea și modernizarea serverelor universității;
21. Asigură instalarea, configurarea, întreţinerea şi modernizarea fizică a calculatoarelor şi
echipamentelor de conectare din reţeaua locală administrată;
22. Asigură implementarea unui software adecvat, respectând contractele de licenţiere ale
U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi facultăţilor / departamentelor, prin care să se ofere, în condiţii de
eficienţă şi securitate, accesul tuturor utilizatorilor la resursele fizice şi logice ale reţelei;
23. Asigură configurarea necesară în sistemele de operare din reţelele locale pentru o funcţionare
optimă a sistemelor informatice ale U.M.F.S.T. Târgu-Mureș;
24. Asigură suport tehnic în cadrul examenelor de admitere, licență, rezidențiat;
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25. Asigură instalarea, configurarea, întreținerea și modernizarea centralelor telefonice.

Capitolul V - Accesul la rețeaua intranet/internet și utilizarea
aplicațiilor software
Art. 9. Comunicarea în INTRANET/INTERNET oferită de U.M.F.S.T. Târgu-Mureș este
destinată activităţilor academice, în principal educaţionale şi de cercetare. Spiritul INTERNET
presupune dialoguri într-un stil academic, caracterizat prin decenţă, amabilitate şi bunăvoinţă şi exclude
comportamentul antisocial.
Art. 10. Fiecare utilizator are acces la reţea în condiţiile specificate de acest regulament, iar
încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament poate duce la limitarea și/sau suspendarea accesului în
reţea pentru perioade limitate de timp sau definitiv.
Art. 11. Serviciile Internet se utilizează în acord cu etica Internet şi principiile enunţate la
articolul 9. Este interzisă violarea sistemelor de protecţie a serverelor din reţeaua proprie sau a oricărui
server aflat în reţeaua INTERNET. Sunt interzise practicile asociate intrării neautorizate în sisteme
informatice (ex. scanare porturi, interceptare pachete IP etc) la fel cum sunt interzise si practicile care
sunt menite să blocheze sisteme informatice gen atacuri DoS. Orice tentativă de fraudă informatică
făcută din interiorul reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș va fi raportată organelor competente, fără excepţie,
persoanelor în cauză aplicându-li-se sancţiunile de la punctul 10.
Art.12. În reţeaua U.M.F.S.T. Târgu-Mureș se utilizează numai softuri licenţiate, în acord cu
contractele de licenţiere ale universității şi ale facultăţilor sau conform contractelor de licenţiere ale
utilizatorului. Prezenţa oricărui soft nelicenţiat şi/sau a materialelor supuse legii dreptului de autor, în
directoarele utilizatorului cade în răspunderea acestuia.
Art.13. În baza Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor, Serviciul de Rețele de Calculatoare,
Comunicații și Informatizare are obligaţia de a asigura utilizarea corespunzătoare a tehnicii de calcul
din U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi de a superviza legalitatea utilizării programelor instalate. În acest sens
se prevăd următoarele reguli:
a) Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare are obligaţia de a instala
programele software necesare, pentru care U.M.F.S.T. Târgu-Mureș deţine licenţe. Astfel,
Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare va fi direct răspunzător,
din punct de vedere al licenţelor, pentru programele software pe care le instalează.
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b) În cazul în care se necesită programe software pentru care U.M.F.S.T. Târgu-Mureș nu
deţine licenţe, Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare va face
demersurile necesare pentru achiziţionarea legală a acestora. Doar apoi se vor instala
aceste programe în conformitate cu specificaţiile prevăzute în licenţele asociate.
c) Identificarea calculatoarelor pe care operează un anumit utlizator se va face pe baza
numărului de inventar.
d) Din punct de vedere al drepturilor de acces pe sistemul de calcul pe care operează,
utilizatorul va avea strict drepturile necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii.
e) Membrilor Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare le revine
sarcina de a instala și configura programele software licenţiate şi necesare desfăşurării
activităţii în bune condiţii.
f) Operaţiile de instalare și configurare şi actualizare a programelor software, indiferent de
provenienţa acestora, indiferent de scopul utilizării lor şi indiferent de forma lor de licenţiere,
realizate fără acordul Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare,
revin în responsabilitatea strictă a utilizatorului.
g) Calculatoarele care, datorită limitărilor hardware, nu permit instalarea unor sisteme de
operare care să asigure un minim de protecţie în ceea ce priveşte securitatea IT (în cazul
sistemelor de operare Windows, se acceptă doar versiunile ulterioare versiunii Windows
2000 (inclusiv) ), nu vor fi conectate la reţeaua de calculatoare a Universităţii, implicit nu vor
avea acces la Internet.
h) În cazul în care se solicită drepturi de administrare pentru respectivul sistem,
utilizatorii îşi asumă în mod individual răspunderea pentru funcţionarea şi
administrarea sistemului în ansamblu, pentru legalitatea şi validitatea licenţierii
aplicaţiilor software instalate, membrii Serviciului de Retele de Calculatoare,
Comunicații și Informatizare fiind în acest caz exoneraţi complet de răspundere. De
asemenea utilizatorii cu drepturi de administrator vor beneficia de maxim o
reinstalare la 3 luni.
i)

Regulamentul va fi însoţit de Fişa individuală cu specificarea programelor software
instalate pe fiecare calculator în parte de către Serviciul de Rețele de Calculatoare,
Comunicații și Informatizare.
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j)

Fiecare Fişă individuală va fi întocmită în 2 (două) exemplare, cu semnare de luare la
cunoştiinţă. Una dintre fişe se va regăsi la Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații
și Informatizare, iar cealaltă la utilizator.
Art. 14. În utilizarea sistemelor informatice oferite în cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș 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.
Art. 15. Orice intervenţie neautorizată a utilizatorilor asupra reţelei este interzisă. Instalarea
oricărui echipament de reţea auxiliar în încăperi (router, switch, hub etc) este permisă doar cu acordul
explicit al Serviciului de Retele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare obţinut în urma unei cereri
scrise către acesta şi avizată. În caz contrar persoanelor în cauză li se aplică sancţiunile de la articolul
10.
Art.16. Responsabilitatea traficului provenit de pe un punct acces INTERNET aparține
exclusiv utilizatorului. Nerespectarea conditiilor de mai sus duce la suspendarea temporara sau
permanenta a accesului la rețea.
Art.17. Suspendarea temporară se va face în următoarele condiții:
a) În cazul în care titularul reclamă furtul datelor de autentificare – suspendare până la
remedierea situației
b) În cazul în care de pe contul titularului provine trafic malițios generat de viruși sau alte
programe care au alta destinatie decat utilizarea legitima a conexiunii la Internet – suspendare pana la
remedierea situatiei
c) In cazul in care utilizatorul foloseste mijloace informatice menite sa eludeze restrictiile
impuse in retea – pana la remedierea situatiei
d) In cazul in care utilizatorul incalca articolul 10 – pana la remedierea situatiei.
Art. 18. Suspendarea definitiva se face in urmatoarele conditii:
a) Utilizatorul si-a instrainat datele de autentificare.
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b) Utilizatorul ataca orice sistem din retea/INTERNET, fie ca apartine altor utilizatori, fie un
sistem menit sa gestioneze reteaua.
c) Utilizatorului ii este suspendat de 2 ori contul in conditiile Art.17. A treia oara contul este
dezactivat definitiv.
Art. 19. Serviciului de Retele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare a implementat
aceste masuri in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite. Scopul nu este acela de a restrictiona
sau limita accesul la servicii dar orice incalcare a prezentului regulament va fi tratata ca un atac asupra
tuturor utilizatorilor si se vor lua masurile necesare ca situatia sa nu se repete.
Art. 20. Confidentialitatea datelor din retea: Monitorizarea utilizatorilor retelei se limiteaza
strict la cantitatea de date si viteza cu care aceste date se transmit. NU sunt colectate date despre
navigare cum ar fi paginile vizitate, continutul pachetelor IP, parole sau serviciile accesate.

Capitolul VI - Dispoziții finale
Art. 21. Informaţiile depuse pe site-ul universității aparţin facultăţilor / departamentelor
respective ca şi subunităţi organizatorice ale U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, cu implicaţiile legale aferente;
Art. 22. Orice utilizare a informaţiilor de pe site-urile publice ale U.M.F.S.T. Târgu-Mureș în
domeniul umftgm.ro de către persoane particulare sau organizaţii în alte scopuri decât cele în care au
fost oferite, se face pe propria răspundere a acestora. Într-o asemenea eventualitate, U.M.F.S.T. TârguMureș îşi rezervă dreptul de a solicita aplicarea prevederilor legale în vigoare;
Art. 23. Utilizatorii de calculatoare răspund de informațiile (software, date) de pe acel sistem;
Art. 24. Domeniul electronic umfst.ro şi subdomeniile acestuia sunt gestionate de U.M.F.S.T.
Târgu-Mureș ca domenii proprii, în conformitate cu înregistrarea corespunzătoare a U.M.F.S.T. TârguMureș ca proprietar al acestui domeniu la autoritatea românească în materie de nume de domenii;
Art. 25. Orice tentativă de violare a sistemelor de drepturi acordate utilizatorilor sistemelor
informatice din cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureș sau a securităţii sistemelor informatice respective, va fi
considerată tentativă de violare a securităţii reţelei U.M.F.S.T. Târgu-Mureș şi va fi tratată ca atare;
Art. 26. În cazul apariţiei unor fraude Internet grave, Serviciul de rețele de calculatoare,
Comunicații și Informatizare îşi rezervă dreptul de a sista serviciile de comunicaţii oferite acestor
utilizatori, având în vedere că în Internet acestea sunt catalogate ca aparţinând reţelei U.M.F.S.T.
Târgu-Mureș.
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Art. 27. Aprobarea regulamentului de funcţionare a Serviciului de rețele de calculatoare,
Comunicații și Informatizare al U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, se face de către Senatul U.M.F.S.T. TârguMureș.
Art. 28. Orice dispoziţie contrară acestui regulament, din dispoziţii anterioare referitoare la
activitatea de informatizare-comunicaţii din U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, se abrogă o dată cu aprobarea
prezentului Regulament.
Art. 29. Dispoziţiile acestui Regulament pot fi modificate cu avizul Serviciului de rețele de
calculatoare, Comunicații și Informatizare al U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, şi aprobarea Senatului
U.M.F.S.T. Târgu-Mureș.

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat
prezentul regulament în data de 20 martie 2019 şi intră în vigoare la data de 21 martie 2019.

