
Acord de utilizare pentru IServ 

1. Fiecare utilizator primește un un cont de utilizator. Contul de utilizator trebuie securizat 
cu o Parolă care să conțină minim 8 caractere (Litere mari/mici, cifre și carcatere 
speciale). Este interzisă divulgarea parolei la alți utilizatori. Toate procese le autentificare 
sunt înregistrate și verificate. Încercarea de autentificare pe baza unor parole ghicite sau 
identificate, este considerată furt (infracțiune de tip „Hacking“) si duce la blocarea 
imediată a contului și suportarea de consecințe suplimentare conform legiilor in vigoare. 

2. Școala oferă un cont de E-mail-Personal. Acest cont poate fi utilizat numai pentru 
comunicare școlară (utilizare internă). Nu este permisă utilizarea acestei adrese pentru: 
de ex. Trimiterea de mesaje multiple, Poștă electronică, Mesaje false sau Utilizarea 
acestei adrese pentru crearea de conturi pentru diferite fan cluburi. 

3. Introducerea de date în agenda de adrese din IServ poate fi facută de fiecare utilizator. 
Elevii minori, trebuie sa obțină mai întăi consimțământul părintelui sau tutorelui pentru a 
putea introduce date cu caracter personal (adresa, etc ). 

4. Fiecare utilizator primește un spațiu disponibil de stocare, cu dimensiuni limitate, care 
poate fi utilizat pentru a stoca e-mailuri și fișiere pentru activitatea școlară. Orice altă 
utilizare este strict interzisă. 

5. Utilizarea contului pentru activitați pe internet (de exemplu site-uri de cumpărături) este 
strict interzisă (a se vedea alineatul 2). 

6. Sistemul IServ, creează Fișiere tip jurnal (Protocoale) care, în cazuri justificate, 
(încărcări legale) pot fi evaluate de către persoanele desemnate de catre conducerea 
școlii. 

7. Pentru utilizarea IServ, este strict interzis accesul, salvarea sau transmiterea de date 
cu conținut de caracter violent, sexist, rasist sau orice alt conținut relevant din punct de 
vedere penal. 

8. În cazul încălcării acestui acord de utilizare contul poate fi blocat. Aceasta înseamnă ca 
nu o sa mai poate fi accesate computerele școlii și platforma IServ de pe dispozitivele 
școlare sau private ale acestui utilizator. 

Prin semnatura mea, confirm ca accept acest acord de utilizare. Încălcările acestui acord 
duc la blocare imediată, temporară sau permanentă ale drepturilor mele de ut ilizator. Ne 
rezervam dreptul de a urmării posibile încălcări de drepturi la nivel disciplinar, civil sau 
penal. În calitate de operator al platformei IServ, școala poate fi solicitată, printr-un ordin 
judecătoresc, să predea datele de acces stocate. 

 

             

Prenumele și Numele de familie, al elevului                           Clasa 

 

             

Loc, Dată  Semnătura elevului / elevilor  

 

             

Loc, Dată  Semnătura unui tutor legal 


