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Centrul de Documentare şi Informare „MT Sadoveanu" Soroca Centru Internet pentru Public
Politici de utilizare a calculatoarelor cu acces la Internet

1. Introducere.
1.1. Centrul de Documentare şi Informare „Mihail Sadoveanu" Soroca pune la dispoziţia
utilizatorilor săi servicii de acces la informaţie în scop de studiu/cercetare/recreere şi
informare prin 10 calculatoare ale Centrului de Internet pentru Public (CIP).
1.2. Suplimentar Centrul oferă utilizatorilor săi acces gratuit la Internet Wi-Fi.
1.3. Internetul permite accesul la un număr larg de surse de informare, atât locale şi naţionale,
cât şi internaţionale. Centrul nu contestă accesul legitim la informare al oricărui utilizator,
dar recunoaşte faptul că această sursă poate fi folosită în mod abuziv. Prezentul regulament
a fost conceput pentru a proteja atât interesele utilizatorilor, cât şi pe cele ale Centrului.
1.4. Regulamentul de folosire a calculatoarelor cu acces la Internet de către utilizatorii Centrului
va fi afişat la loc vizibil.
2. Acces
2.1. Accesul la Internet în cadrul Centrului se fac în baza fişei de împrumut.
2.2. Accesul la Internet este asigurat în timpul programului de lucru cu publicul (8.00-16.30) şi
este gratuit.
2.3.Îndrumătorul de serviciu/Custodele pe perioada de utilizare a calculatorului şi va înregistra
în Registrul utilizatorilor datele de identitate ale acestora (nume, prenume) şi intervalul în
care utilizează calculatorul.
2.4. Timpul de folosire a unui calculator nu va depăşi 0,30 oră.
2.5. Un calculator poate fi folosit simultan de 2 persoane, numai cu aprobarea îndrumătorului
de serviciu.
2.6. Utilizarea dispozitivelor de stocare externe de către utilizatori pe calculatoare este permisă
numai în scop de studiu/cercetare/copiere, şi cu respectarea următoarelor cerinţe:
 utilizatorul în prealabil va informa despre intenţii custodele;
 custodele va scana dispozitivul de stocare cu programul de protecţie împotriva
viruşilor;
 datele de pe dispozitivul de stocare nu vor fi salvate pe calculatoare;
 Centrul nu este responsabil de integritatea datelor de pe dispozitivele de stocare ale
utilizatorilor
2.8. Utilizatorii sunt îndemnaţi să respecte prezentul Regulament.
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3. Îndrumătorul de serviciu
3.1. Asistenţă în vederea utilizării echipamentului/informaţiei va acorda îndrumătorul de
serviciu.
3.2. îndrumătorul de serviciu va pune în funcţiune calculatoarele la ora 8.00 şi le va deconecta
la ora 16.30, de luni până vineri, sâmbăta 9.00 - 14.00.
3.3. Îndrumătorul de serviciu acordă instruiri la solicitarea utilizatorilor etc.
3.4. Îndrumătorul de serviciu va aduce la cunoştinţă noilor utilizatori conţinutul prezentului
Regulament şi va menţine un mediu sigur şi agreabil pentru studiu, cercetare şi informare,
va urmări buna funcţionare a calculatoarelor.
3.5. Îndrumătorul de serviciu se va asigura că toţi utilizatorii respectă prezentul Regulament.
3.6. Îndrumătorul de serviciu va apela la serviciile de pază în cazurule de posibile incidente şi
va anunţa Administraţia Centrului.
4. Utilizatorii
4.1. Utilizatorii au dreptul de a folosi resursele CIP în limitele legislaţiei specifice în vigoare şi
a prezentului Regulament.
4.2. Utilizatorii sunt îndemnaţi la un comportament responsabil.
4.3. Nu se admit următoarele tipuri de comportament:
 deschiderea calculatoarelor în afara programului de acces al publicului (8.00 - 16.30)
 hărţuirea verbală a celorlalţi utilizatori sau a îndrumătorului de serviciu;
 ameninţarea cu/sau folosirea violenţei fizice;
 încălcarea intimităţii utilizatori prezenţi în CIP;
 utilizarea telefonului mobil;
 acordarea de asistenţă altor utilizatori în utilizarea calculatorului sau regăsirea
informaţiilor;
 folosirea unui limbaj neadecvat şi a unui ton ridicat.
 accesarea sau descărcarea oricărui material ilegal, indecent sau ofensator, inclusiv:
imagini de natură sexuală, materiale politice extremiste, de discriminare;
 accesarea calculatoarelor cu altă destinaţie;
 accesarea anumitor site-uri prin instalarea unor softuri de filtrare;
 descărcarea de software de orice tip (gratuit sau contra cost);
 accesarea de site-uri cu impact negativ financiar, psihologic, juridic;
5. Siguranţa
5.1. Calculatoarele pentru public sunt dotate cu programe de protecţie împotriva viruşilor.
5.2. Oricărui utilizator care va interveni asupra programelor de protecţie sau a oricărui alt
software instalat i se va atenţiona.
5.3. Oricărui utilizator care va produce deteriorări fizice ale echipamentelor i se va atenţiona,
inclusiv cu recuperări financiare.
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5.4. Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet este monitorizat
şi că se vor face controale aleatorii ale site-urilor vizitate.
5.5. Sunt interzise distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, jignitoare, deranjatoare,
cum ar fi formele abuzive de marketing, violenţa, pornografia sau materiale care pot instiga
la ură sau discriminare rasială, religioasă, sexuală.
6. Tarife
6.1. Accesul la Internet/calculatoare este gratuit.
6.2. Servicii contra plată: vezi Decizia Consiliului Orăşenesc Soroca nr. 9/18 din 27 mai 2016
„Cu privire la aprobarea taxelor pentru serviciile cu plată prestate de CDI „M. Sadoveanu"
şi filialele ei.
7. Tipărirea.
7.1. CIP nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor preluate şi
stocate pe Web.
7.2. Centrul nu este responsabil pentru problemele tehnice ce pot împiedica accesul la Internet.
7.3. CIP nu este responsabil de materialele preluate de pe Internet şi salvate pe dispozitive de
stocare (CD/DVD, memory stick) ce pot conţine viruşi şi ulterior afecta computerele
personale.
8. Protecţia datelor
8.1. Nu vor fi dezvăluite informaţii privind sursele specifice de Internet folosite de către
utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a proba
comiterea unui delict sau de a administra folosirea serviciilor de către utilizatori.
9. Revizuirea regulamentului
9.1. Prezentul regulament va fi revizuit în mod constant, pentru a fi actualizat conform
prevederilor legale.

