Art.4 Este interzis\ interven]ia utilizatorului asupra tehnicii de calcul (demontare [i/sau
montare de noi echipamente hardware), asupra fi[ierelor sistem sau asupra modulelor din
aplica]iile informatice, fiind interzis\ modificarea neautorizat\ a fi[ierelor sau [tergerea lor.
Pentru orice incident informatic se solicita interven]ia Compartimentului Informatică, prin
utilizarea setului de formulare aprobate de conducerea Consiliului Judeţean Iaşi şi publicate pe
serverul CJIS, în directorul cjipubll\IT-FORMS, care analizeaz\ [i adopt\ m\suri de
remediere. Dup\ caz, solu]ionarea const\ `n interven]ie proprie post-garan]ie, interven]ie
furnizor `n intervalul de garan]ie sau service externalizat gestionat prin Compartimentul
Informatică.
Art. 5 Conectarea la reţeaua Intranet se face numai în baza formularului F-0108, “Formular
acces Intranet”, completat de solicitant şi aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, iar
conectarea fizică şi configurarea staţiei de lucru se va realiza numai de către o persoană
autorizată de la Compartimentul Informatică.
Art. 5 Accesul la INTERNET prin re]eaua proprie, se face numai în interes de serviciu, fiind
interzise activită]i de comerţ electronic `n interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen
sau de propagand\, instigatoare la violen]\ sau acte de terorism. R\spunderea pentru cele
enumerate mai sus revine în exclusivitate utilizatorului.
Art. 6 Publicarea pe INTERNET a datelor, imaginilor [i informaţiilor referitoare la activitatea
Consiliului Judeţean se va face numai cu aprobarea scris\ a celor `n drept. R\spunderea pentru
corectitudinea [i actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu revine proprietarului
informa]iei [i nu Compartimentului Informatică.
Art. 7 Este obligatorie respectarea m\surilor de securitate privitoare la parola de acces,
intervalul orar, drepturi partajate în sistem, la accesul la resurse [i la INTERNET. Modificarea
acestora se face cu aprobarea pre[edintelui Consiliului Judeţean.
Art. 8 Este interzis\ difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum [i a
altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul [i protocoalele de func]ionare a reţelei
de calculatoare sau ale po[tei electronice.
Art. 9 Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru [i `n interesul serviciului, at^t in timpul
orelor de program c^t [i `n afara acestuia. Este cu des\var[ire interzis\ instalarea sau copierea
altor programe decât cele care au fost instalate ini]ial [i licen]iate pe sistemele de calcul din
patrimoniul Consiliului Judeţean.
Art. 10 Este interzisă modificarea set\rilor de re]ea şi a parametrilor de acces la Internet.
Art. 11 Este interzis\ orice tentativ\ de accesare neautorizat\ a datelor, sau a conturilor altor
utilizatori.
Art. 12 Este interzisă utilizarea facilităţii de “share” a resurselor proprii, fără utilizarea unei
parole de accesare.
Art. 13 Fiecare utilizator are obligaţia de a realiza periodic copii de siguranţă, pe suport extern
(dischetă, CD-ROM, DVD-ROM, memory stick etc.), a datelor proprii de pe hard discul
calculatorului din dotare.
Art. 14 Fiecare utilizator trebuie s\ respecte anumite reguli legate de gestionarea conturilor de
pe serverele CJ [i anume: s\ schimbe periodic parola de acces [i s\ r\spund\ de con]inutul
directorului propriu. De asemenea periodic, va verifica drepturile de acces la fi[ierele proprii.

Art. 15 Este interzis\ exploatarea defectelor sistemelor de operare sau a programelor. ~n cazul
identific\rii unor caren]e `n securitatea re]elei proprii, utilizatorii sunt obliga]i s\ informeze
administratorii de re]ea.
Art. 16 Utilizatorii sunt obliga]i s\ respecte secretul coresponden]ei; sub nici oform\ nu vor
citi [i nu vor `ncerca s\ citeasc\ mesajele transmise `n re]ea, care nu le sunt destinate.
Capitolul III – Obliga]ii ale Compartimentului Informatică
Art. 17 S\ asigure permanenta actualizare a site-ului oficial al institu]iei (www.icc.ro) `n baza
informa]iilor primite de la Serviciile [i Compartimentele proprii, precum [i de la institu]iile din
subordine.
Art. 18 S\ asigure conectarea la reţeaua Intranet a utilizatorilor, în baza formularului
“Formular Acces Intranet” (F-0108), completat de solicitant şi aprobat de preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 19 S\ creeze cont e-mail utilizatorilor, în baza formularului “Formular e-mail” (F-0111),
completat de solicitant şi aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 20 S\ administreze serviciul “e-mail” [i s\ elimine disfunc]ionalit\]ile care apar la
utilizarea acestui serviciu.
Art. 21 S\ asigure acces Internet utilizatorilor, în baza formularului “Formular Acces Internet”
(F-0107), completat de solicitant şi aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 22 S\ ofere acces egal la informa]iile publice din re]ea pentru toate subre]elele [i la to]i
utilizatorii.
Art. 23 S\ respecte secretul coresponden]ei [i caracterul privat al opera]iunilor efectuate de
c\tre utilizatorii re]elei atâta timp cât acestea sunt `n acord cu legisla]ia `n vigoare.
Art. 24 Să publice pe site setul de formulare, aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
în baza cărora se desfăşoară o parte din activitatea Compartimentului Informatică,pe serverul
CJIS, în directorul cjipubll\IT-FORMS.
Art. 25 S\ distribuie prezentul regulament sub forma tiparit\ fiec\rui serviciu din Consiliu
Jude]ean
cât
[i
electronic
pe
serverul
Internet
la
adresa
http://www.icc.ro/adm/personal/RegIT.pdf.
Capitolul IV – Sanc]iuni disciplinare
Art. 26 Virusarea unei staţii de lucru duce automat la suspendarea accesului Intranet până la
devirusarea acesteia şi la refacerea setărilor de reţea, în baza formularului “Formular
devirusare” (F-0110), completat de solicitant şi aprobat de conducerea CJ Iaşi.
Art. 27 La propunerea [efului ierarhic sau a coordonatorului Compartimentului Informatică,
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i aplic\ sanc]iuni disciplinare salaria]ilor care au `nc\lcat
obliga]iile prezentului Regulament.
Art. 28 Sanc]iunile pentru func]ionarii publici, în conformitate cu art. 65, aliniatul (3) al Legii
188 cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
(1.) mustrare scrisă;
(2.) diminuare a drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad\ de 1-3 luni;
(3.) suspendarea dreptului de avansare pe o perioad\ de 1-3 ani;

