
Anexa B.16 
 Norme etice de utilizare a mijloacelor de comunicare on-line 

Regulament de utilizare  

• a forumului BlackBoard 
• a grupului de discuţii ID 

 
Dispoziţii generale 

 

a)un forum „seminar-on-line" este destinat tuturor persoanelor interesate (studenţi, profesori, 
tutori) în a schimba opinii legate de domeniul modulului de curs respectiv.  

b) pentru a participa la discuţiile de pe „forum" este necesar acordul administratorilor forumului, 
iar acest acord se obţine în urma unei proceduri de înregistrare ca membru prin furnizarea 
urmatorelor informaţii: username, parolă de acces pe forum, adresă de email, nume şi prenume. 
Administratorii forumului nu vor utiliza respectivele informaţii în alt scop decât strict pentru 
gestionarea forumului.  

c) după finalizarea procedurilor de înregistrare, persoana respectivă dobaneste statutul de 
membru al „forum"-ului putând să acceseze şi să publice mesaje pe orice secţiune de discuţii din 
cadrul acestuia.  

d) Fiecare membru al „forum"-ului este responsabil pentru conţinutul celor scrise. 
Administratorii acestui forum îşi rezervă dreptul de a elimina din conţinutul mesajelor publicate 
de membri anumite cuvinte sau expresii pe care le consideră nepotrivite cu caracterul forumului. 
De asemenea, administratorii acestui forum îşi rezervă dreptul de a stoca adresele IP ale 
membrilor şi de a institui diverse filtre de acces bazate pe acestea în situaţii deosebite.  

e) Administratorii nu îşi asumă responsabilitatea privind opiniile exprimate de membrii „forum"-
ului în cadrul mesajelor publicate pe acesta. 

f) Orice informaţie publicată pe „forum" sub formă de mesaj şi/sau fişier este stocată în baza de 
date a forumului.  

h) Orice acţiune de moderare a persoanelor autorizate, administratori sau moderatori, este stocată 
în baza de date.  

i) Administratorii şi moderatorii nu pot fi făcuţi responsabili de atacurile de furt sau de 
vandalism care pot să ducă la compromiterea datelor.  

j) Administratorii forumului îşi rezervă dreptul de a contacta ocazional membrii forumului în 
vederea informării asupra unor probleme specifice acestuia.  

k) Calitatea de membru poate fi revocată temporar sau definitiv pentru încălcarea 
regulamentului, a normelor bunului simţ sau a legii.  



m) Necunoaşterea regulilor formului nu absolvă pe nimeni de sancţiuni din partea 
administratorilor forumului.  

n) Publicitatea este permisă doar cu acordul administratorului. Pentru obţinerea permisiunii vă 
rugăm să contactaţi administratorii.  

Norme privind utilizarea materialelor didactice şi a altor susre de documentare  
oferite prin site-ul CSE şi prin aplicaţia BlackBoard 

 
a) materialele pot fi utilizate doar în scopuri de învăţare  
b) multiplicarea şi distribuirea lor în alte scopuri poate fi făcută doar cu acorduriloor autorilor; 
c) utilizarea textelor în scop de leaborare de lucrării, studii, analize, cercetări, poate fi realizată  
doar cu respectarea legislaţiei în vigoare; se va cita întotdeauna sursa de informare, 
documentul, autorul (Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe) 
b) CSE oferă materialele doar în scopuri didactice şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru 
utilizarea în alte scopuri. 

Utilizatorii înregistraţi pe „forum"  
Aceştia pot fi: Administratori, Moderatori şi Membri  

a) Administratori  

În cadrul acestui forum, administratorii sunt cei care au drepturi depline asupra conţinutului 
forumului. Aceştia sunt persoanele desemnate de UAIC care deţine drepturile de proprietate 
asupra acestei platforme şi se ocupă atât cu partea tehnică a acestuia, cât şi cu partea 
administrativă.  

 

b). Moderatori  

Moderatorii sunt persoane care au dreptul de a gestiona mesajele celorlalţi utilizatori ai 
forumului.  
- Moderatorii se supun, ca oricare alt utilizator, acestui regulament şi au grijă ca el să fie 
respectat.  
- Gestionarea mesajelor se face respectând prezentul regulament, abaterile grave sau repetate de 
la această regulă soldându-se cu retragerea dreptului de a modera.  
- Rolul de moderator implică posibilitatea de a edita, muta, şterge sau bloca mesajele celorlalţi 
utilizatori.  
- Pot exista moderatori cu atribuţii restrânse la câteva secţiuni ale forumului sau moderatori cu 
atribuţii peste întreg forumul.  
- Moderatorilor li se poate retrage dreptul de moderare doar de către administratori. Retragerea 
dreptului de moderare se poate face fără un motiv anume însă acesta acţiune va fi comunicată.  
- Deşi nu este necesar, moderatorii pot da explicaţii pentru acţiunile lor atunci când un utilizator 
cere expres acest lucru.  
- Moderatorii au dreptul să aplice sancţiuni ce constau în avertizarea publică sau privată, editarea 
mesajului, ştergerea mesajului, blocarea întregului topic. De asemenea, moderatorii fac 
propunerile pentru banare.  



c). Membri  

Sunt toţi utilizatorii înregistraţi pe forum şi se supun prezentului regulament: Reguli aplicabile 
membrilor „forum"-ului  

a) Nu se încurajează mesajele şi intervenţiile fără un conţinut real şi util forumului. Abuzul se 
sancţionează cu avertisment.  

b) Nu se admite devierea subiectului prin mesaje în afară de subiect (off topic). Este de dorit a se 
evita abaterea de la profilul secţiunilor acestui forum (topic nou, deschis într-o secţiune 
neadecvată). Abuzul se sancţionează cu avertisment.  

c) topicurile trebuie să aibă un titlu inteligibil  

d) Nu este permisă, sub nici o formă, folosirea unui limbaj necivilizat şi/sau obscen, antisemit 
sau rasist. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu avertisment şi în funcţie de 
gravitate chiar şi cu retragerea dreptului de a mai activa pe forum.  

e) Nu este permis atacul la persoană. Nu atacaţi persoanele ci, eventual, ideile lor. Respectaţi 
userii forumului şi folosiţi un limbaj civilizat pentru a putea fi respectaţi la rândul vostru. Orice 
intenţie de a porni sau continua o ceartă duce la primirea unui avertisment.  

g) Fiecare membru are dreptul la un singur utilizator pe acest forum.  

h) Sunt admise devierile de la subiect dar în limita bunului simţ. Răspunsurile în afara 
subiectului date în mod repetat duc la primirea unui avertisment.  

i) Nu este permisă postarea unui mesaj în mai multe secţiuni cu scopul de a atrage o atenţie 
sporită. Nerespectarea acestei prevederi duce la primirea unui avertisment.  

j) Nu se acceptă postarea de link-uri către alte site-uri cu scopul de a face reclamă. Totuşi se 
acceptă link-uri atunci când firul discuţiei o cere. De asemenea, atunci când este cazul se pot face 
referiri la nume de produse/firme. Nu este permisă reclamă agresivă la o anumită categorie de 
produse sau firme. Nerespectarea acestei prevederi duce la primirea unui avertisment.  

l) Este interzisă postarea de fişiere şi/sau link-uri care trimit către fişiere care încalcă legea 
dreptului de autor. Nerespectarea acestei prevederi duce la primirea unui avertisment  

o) Mesajele userilor pot fi şterse de către aceştia numai în măsură în care nu aduc modificări 
discuţiilor din topic( dorim ca ceea ce rămâne să poată fi înţeles şi de către alţi cititori).  

p) pentru încălcarea regulilor forumului administratorii forumului pot aplica următoarele 
sancţiuni:  

-prima încălcare: avertisment  

-a II-a încălcare: banarea (ridicarea dreptului de a posta) userului pentru 7 zile  

-a III-a încălcare: banare permanentă  



Dispoziţii finale  
În momentul înregistrării se consideră că aţi citit acest regulament şi sunteţi de acord cu cele 
scrise aici. Dacă sunteţi deja înregistrat în momentul afişării regulamentului, acţiunea de a posta 
în continuare înseamnă o acceptare tacită a conţinutului său, indiferent dacă l-aţi citit sau nu.  

Prezentul regulament poate să nu acopere toate situaţiile care pot apărea pe forum. În acest caz 
măsurile care se vor lua vor viza întotdeauna bunul simţ şi funcţionare a forumului.  

Prezentul regulament poate fi schimbat oricând, modificările urmând a fi anunţate de către 
administratori.  


