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Politica de Utilizare Acceptabilă a TIC de 
către personal  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SIBIU 

Fiind vorba de o organizație profesională responsabilă cu protejarea copiilor, este 
important ca întregul personal să ia toate măsurile posibile și necesare pentru a proteja 
sistemele de date și informații împotriva infectării, accesului neautorizat, pagubelor, 
pierderilor, abuzului și furtului. Toți membrii personalului au responsabilitatea de a 
utiliza sistemul informatic al școlii în mod profesional, legal și etic. Mai mult, politica  
BOYD Bring your own device (aducerea propriului dispozitiv de acasă) este adoptată 
astăzi în multe școli, ceea ce face ca problemele de protecție și de securitate să fie și 
mai dificile. Pentru a garanta că sunt pe deplin conștienți de responsabilitățile lor 
profesionale atunci când folosesc Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicare 
membrii personalului sunt rugați să citească și să semneze Politica de Utilizare 
Acceptabilă. 

 

 Înțeleg că Sistemele de Informații și TIC includ rețele, date și stocare de date, 
tehnologii de comunicare online și offline și dispozitive de acces. Exemplele includ 
telefoane mobile, PDA-uri, camere digitale, e-mail şi site-uri de socializare. 

 Sistemele de informare deținute de școli trebuie să fie utilizate în mod 
corespunzător. Înţeleg că următoarele infracţiuni pot să contravină legislaţiei în 
vigoare: obţinerea accesului neautorizat la date informatice; obţinerea accesului 
neautorizat la date informatice cu intenția de a comite sau facilita comiterea altor 
infracțiuni sau de a modifica datele informatice fără autorizare.  

 Înțeleg că orice material hardware și software furnizat de locul meu de muncă 
pentru uzul personalului poate fi utilizat doar de către membrii personalului și doar 
în scopuri educaționale. Pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme sau date 
cu caracter personal, nu voi lăsa niciun sistem informaţional nesupravegheat fără 
să mă deconectez în prealabil sau fără să blochez accesul în mod corespunzător. 

 Voi respecta securitatea sistemului și nu voi dezvălui nicio parolă sau informații de 
securitate. Voi folosi o parola "puternică" (o parolă puternică conţine numere, litere 
și simboluri, este formată din 8 sau mai multe caractere, nu conține cuvinte  din 
dicționar și este folosită doar pe un singur sistem).  
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 Nu voi încerca să instalez niciun program software achiziționat sau descărcat, 
inclusiv toolbar-uri sau hardware fără permisiunea managerului de sistem.  

 Mă voi asigura că toate datele cu caracter personal ale elevilor, personalului sau 
părinților/tutorilor sunt păstrate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date. 

  Aceasta înseamnă că toate datele cu caracter personal vor fi obținute și prelucrate 
în mod corect și legal şi vor fi păstrate în confidenţialitate şi siguranță, prin 
intermediul unor măsuri de securitate adecvate, fie că sunt utilizate la locul de 
muncă, stocate online (numai în țări sau pe site-uri cu metode adecvate de control 
al protecției datelor) sau accesate de la distanță. Orice date preluate de pe site-ul 
școlii (cum ar fi prin e-mail sau pe memory stick-uri sau CD-uri) vor fi criptate printr-
o metodă aprobată de către școală. Orice imagini sau clipuri video ale elevilor vor fi 
folosite numai în concordanţă cu politica şcolii de utilizarea a imaginii (anexă 
Politica de utilizare a imaginilor) și se va lua întotdeauna în considerare 
consimțământul părinților. 

 Nu voi păstra documente profesionale ce conțin informații sensibile sau cu caracter 
personal legate de școală (inclusiv imagini, fișiere video etc.) pe orice dispozitiv 
personal (cum ar fi laptop-uri, camere digitale, telefoane mobile), cu excepția 
cazului în care acestea sunt securizate și criptate. Acolo unde este posibil, voi folosi 
Platforma de Învățare a Şcolii pentru a încărca documente de lucru și fișiere într-un 
mediu protejat cu parolă. Voi proteja dispozitivele aflate în grija mea împotriva 
accesului neautorizat sau furtului.  

 Nu voi utiliza sistemul informatic al școlii pentru a stoca informații personale fără 
legătură cu activitățile școlare, cum ar fi fotografii personale, fișiere sau informații 
financiare. 

 Voi respecta drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor. 

 Am citit și am înțeles politica de eSafety a şcolii ce cuprinde cerințele de utilizare în 
condiții de siguranță a TIC, inclusiv utilizarea dispozitivelor adecvate, utilizarea în 
condiții de siguranță a site-urilor de socializare, precum și supravegherea elevilor în 
clasă și în alte spații de lucru (anexă Politica de eSafety a şcolii). 

 Voi raporta Coordonatorului desemnat pentru Protecția Copilului și/sau 
coordonatorului eSafety, prof. Petru Bucurenciu, toate incidentele îngrijorătoare cu 
privire la siguranța online a copiilor, cât mai curând posibil. Voi raporta orice acces 
accidental, primirea de materiale nepotrivite, breşe de securitate sau site-uri 
nepotrivite către Petru Bucurenciu, coordonatorul eSafety, cât mai curând posibil.  

 Nu voi încerca să ocolesc filtrele și/sau sistemele de securitate implementate de 
către școală. Dacă suspectez că un calculator sau un sistem a fost deteriorat sau 
infectat cu un virus sau cu alte tipuri de malware sau dacă am pierdut documente 
sau fișiere legate de școală, voi raporta acest lucru Furnizorului/Echipei de Suport 
TIC, SC TOPNET, sau doamnei director cât mai curând posibil. 
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 Comunicarea electronică cu elevii, părinții/tutorii și alți profesioniști se va desfăşura 
numai prin intermediul canalelor de comunicare aprobate de şcoală: adrese de e-
mail sau numere de telefon personale. Orice relații pre-existente ce ar putea 
compromite acest lucru vor fi discutate cu conducerea unităţii. 

 Utilizarea TIC și a sistemelor informatice va fi întotdeauna compatibilă cu rolul meu 
profesional, fie că utilizez sisteme personale sau sistemele școlii. Aceasta include 
utilizarea e-mailului, mesajelor text, social media, rețele de socializare, jocuri, 
publicații web, precum și orice alte dispozitive sau website-uri. Utilizarea TIC nu va 
interfera cu sarcinile de muncă și va fi în conformitate cu Politica de Utilizare 
Acceptabilă a şcolii și cu legea. Nu mă voi împrieteni cu elevii pe site-uri de 
socializare de tip Facebook. 

 Nu voi crea, transmite, afișa, publica sau trimite mai departe orice material ce poate 
harţui, ofensa, deranja sau cauza anxietăţi inutile oricărei alte persoane, sau orice 
material care ar putea compromite rolul meu profesional, școala sau Consiliul 
Județean. 

 Voi promova eSafety în rândul elevilor aflaţi sub supravegherea mea și îi voi ajuta 
să dezvolte o atitudine responsabilă referitoare la siguranța online, utilizarea 
sistemului și conținutul pe care îl accesează sau îl creează. 

 Dacă am nelămuriri sau întrebări cu privire la siguranță și practica profesională 
online, fie în școală, fie în afara şcolii, le voi aduce la cunoştinţa Coordonatorului 
eSafety, Petru Bucurenciu, sau a directorului școlii. 

 Înțeleg că utilizarea a sistemelor informatice, a Internetului și e-mailului poate fi 
monitorizată și înregistrată în vederea asigurării respectării politicii. 

Școala îşi poate exercita dreptul de a monitoriza utilizarea sistemelor informatice, inclusiv 

accesul la Internet, în scopul monitorizării respectării Politicii de Utilizare Acceptabilă și 

Politicii de Securitate a Datelor. În cazul în care se consideră că are loc folosirea 

neautorizată și/sau necorespunzătoare a sistemului informatic al serviciului sau un 

comportament inacceptabil sau necorespunzător, școala va invoca procedura sa 

disciplinară. Dacă școala suspectează că sistemul poate fi folosit în scopuri criminale sau 

pentru depozitarea ilegală de text, imagini sau sunet, chestiunea va fi adusă în atenția 

organelor responsabile cu aplicarea legii.  

Am citit şi înţeles şi sunt de acord cu respectarea Politicii de Utilizare Acceptabilă a 

TIC de către personal.  

Semnătură:  ……………………….... Nume:  ………………………  Dată: ……… 

Acceptat de: …………………..……. Nume: …………………………. 
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