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Preambul 

Tehnologiile educaţionale bazate pe Office 365, vor constitui o 

componentă principală în instruirea inginerilor din cadrul Universității Tehnice 

a Moldovei. 

Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a UTM administrează 

accesul la această soluție, disponibilă la adresa web: 

https://utm.sharepoint.com  

Capacitatea hardware şi structura software ale aceastei platforme 

permit accesul simultan a tuturor utilizatorilor UTM (student, cadre didactice 

şi personal). 

Orice student poate beneficia de avantajele oferite de platforma Office 

365 for Education on-line independent şi indiferent de poziția sa geografică. 

În vederea realizării dezideratelor de colaborare prin partajare şi 

comunicare ȋn vederea optimizării procesului de instruire în condiții optime, 

este necesar să fie respectate normele de etică a utilizării şi exploatării Office 

365 for Education în cadrul UTM. 

Prezentele norme au drept obiectiv precizarea responsabilităţilor 

asumate de furnizorii, beneficiarii şi utilizatorii Office 365. 

Printre valorile care stau la baza creării şi utilizării platformei se pot 

enumera: 

1. Promovarea valorilor academice, respectarea standardelor de 

formare şi educare în concordanță cu evoluţia pe plan mondial a 

educaţiei şi învățămîntului, dar şi a societăţii în ansamblul său, 

respectarea legii, obiectivitatea, calitatea, transparenţa, formarea 

profesională continuă, confidenţialitatea, asigurarea drepturilor de 

autor, colaborarea şi non-discriminarea.  

2. Responsabilitatea morală a utilizatorului (cadru didactic, personal 

administrativ şi de secretariat, student) şi Administratorului Office 

365 for Education.  
 

1. Condiţii de utilizare Office 365 for Education  
 

Serviciile sunt destinate studenţilor, personalului didactic şi personalului 

administrativ al UTM. 

https://utm.sharepoint.com/
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Utilizatorii serviciului vor respecta prezentele norme de conduită şi vor 

fi responsabili pentru toate activităţile şi pentru tot conţinutul pe care îl 

publică/încărcă. 

În afara respectării acestor norme de conduită, trebuie să se repecte 

cadru legal aplicabil, precum și toate procedurile interne ale UTM. 
 
 

2. Interdicţii 
 

Conform normelor de utilizare Microsoft Office 365 for Eduation, se 

precizează că nu se va încărca, publica, transmite, transfera, distribui sau 

facilita distribuţia niciunui tip de conţinut (inclusiv text, imagini, sunet, video, 

date, informaţii sau produse de program) şi nu se va utiliza serviciul în nici o 

manieră care: 

 reprezintă nuditate de orice fel, inclusiv nuditate umană parţială sau 

totală sau nuditate în forme non-umane, cum ar fi în desene 

animate, artă fantastică etc.  

 incită, promovează sau exprimă pornografie, obscenitate, vulgaritate, 

blasfemie, ură, bigotism, rasism sau violenţă gratuită.  

 denaturează sursa oricărui material pe care îl publicaţi sau încărcaţi, 

inclusiv asumarea identităţii unei alte persoane sau entităţi.  

 oferă sau creează linkuri la site-uri externe care încalcă aceste norme 

de conduită.  

 include conţinut protejat prin legile drepturilor de autor sau de 

proprietate intelectuală, drepturile la viaţă privată sau la imagine 

publică sau prin orice altă normă legală, cu excepţia situaţiei în care 

deţineţi sau controlaţi drepturile respective sau aţi primit toate 

acordurile necesare.  

 are ca scop lezarea sau exploatarea minorilor în orice mod.  

 este creată pentru a solicita sau colecta informaţii ce pot identifica 

persoane minore, inclusiv, dar fără a se limita la: nume, adresă de 

poştă electronică, adresă de domiciliu, număr de telefon sau numele 

instituției.  

 încalcă intimitatea oricărei persoane prin încercarea de a colecta, 

stoca sau publica informaţii private sau care identifică persoana, cum 

ar fi parole, informaţii despre cont, numere ale cărţilor de credit, 

adrese sau alte informaţii de contact, fără ştiinţa persoanei în cauză 

şi fără consimţămîntul ei voluntar.  
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 este ilegală sau încalcă legile locale şi naţionale 

aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la pornografie infantilă, 

bestialitate, incest, droguri ilegale, piraterie software şi hărţuire.  
 

 ameninţă, hărţuieşte, calomniază, înşeală, degradează, victimizează 

sau intimidează o persoană sau un grup de persoane, indiferent de 

motiv, inclusiv pe motive de vîrstă, sex, invaliditate, etnie, orientare 

sexuală, rasă sau religie, sau incită și încurajează pe oricine altcineva 

la asemenea acţiuni.  

 deteriorează sau întrerupe funcţionarea tehnicii de calcul unui alt 

utilizator sau încearcă să deterioreze sau să întrerupă funcţionarea 

tehnicii de calcul unui alt utilizator sau permite altor persoane să 

acceseze în mod ilegal produse software sau să treacă de măsurile 

de securitate de pe site-urile Web sau de pe servere, inclusiv dar fără 

a se limita la spam.  

 încearcă să asume identitatea unui angajat, agent, manager, gazdă, 

administrator, moderator sau a altui utilizator Microsoft sau a altei 

persoane, prin orice mijloace.  

 promovează sau facilitează în altă manieră cumpărarea sau vînzarea 

a  oricărui tip de armament 

 conţine sau se poate considera „poştă electronică nedorită”, „spam”, 

„mesaje în lanţ”, „scheme piramidale” sau „marketing afiliat” sau 

publicitate comercială nesolicitată.  

 nu caracterizează în mod corect conţinutul pe care îl publicaţi sau 

încărcaţi sau conţine acelaşi conţinut sau conţinut similar cu cel pe 

care l-aţi publicat deja.  

 încearcă să manipuleze serviciile, inclusiv sistemele de evaluare şi de 

reputaţie din servicii prin încălcarea prevederilor acestor norme de 

conduită, în colaborare cu alte persoane sau prin utilizarea mai 

multor profiluri.  

 oferă efectuarea transferului internaţional al unor sume de bani mai 

mari decît preţul cerut pentru un articol, cu intenţia de a solicita 

restituirea oricărei părţi a plăţii.  
 

3. Drepturi şi responsabilităţi  
 

Prezentele norme privind utilizarea platformei Office 365 for Education 

asigură respectarea regulamentelor de ordine interioară şi a Codului de etică 

al Universităţii Tehnice a Moldovei, contribuind la promovarea şi consolidarea 

rolului acestora. 
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Utilizatorii nu au dreptul să: 

 utilizeze serviciul online într-un mod care este interzis de orice lege, 

regulament, ordin sau hotărîre guvernamentală în orice jurisdicție 

relevantă, sau care încalcă drepturile legale ale altor persoane;  
 utilizeze serviciul online într-un mod care ar putea pune în pericol 

sau afecta utilizarea acestuia de catre o altă persoană;  

 utilizeze serviciul online pentru a încerca să obțineți acces 

neautorizat la orice serviciu, date, conturi sau rețele prin orice 

mijloace;  

 falsifice informațiile de protocol sau de antet de e-mail (de exemplu, 

"spoofing");  

 utilizeze serviciul online pentru a trimite "spam" (adică, mesaje 

nesolicitate sau mesaje comerciale), sau sa facă disponibile orice alte 

servicii destinate violării acestor termeni (de exemplu, atacurile ce țin 

de refuzul serviciului, etc);  

 elimine, să modifice sau să ȋncalce orice reglementare, notificare 

legală sau link care este încorporat în serviciul online . 

Compania Microsoft şi UTM nu sunt răspunzătoare pentru conţinutul 

niciunei publicări, liste şi a niciunui mesaj create de utilizator. Decizia de a 

vizualiza conţinut sau de a lua legătura cu alte persoane, aparţine utilizatorilor 

care sunt sfătuiţi să procedeze raţional. 

Utilizatorii sunt răspunzători pentru protejarea tehnicii de calcul proprii 

împotriva interferenţelor, a programelor spion sau a viruşilor care pot apărea 

în elementele descărcate.  

Microsoft şi UTM îşi rezervă dreptul de a completa sau a modifica 

normele de conduită sau orice serviciu în orice moment, fără notificare 

prealabilă. Se recomandă revizuirea periodică a acestor norme pentru 

respectarea lor. 

Se recomandă utilizatorilor să nu dezvăluie altor persoane informaţii 

care ar putea fi utilizate ȋn scopuri periculoase lor. 

Utilizatorii se obligă să respecte Politicile de utilizarea ale Platformei 

Office 365 for Education impuse de Microsoft. 
 

4. Principii de colaborare 
 

Platforma Office 365 vine în sprijinul unor terţe părţi (cercetatori ai UTM 

şi din alte institutii, întreprinderi, organizatii non-guvernamentale, etc.) care 

doresc să aibă acces la rezultatele obţinute în cadrul Platformei Office 365 

prin activităţile sale. Colaborarea cu utilizatorii externi va avea loc numai în 
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condiţiile în care aceştia vor da dovadă de onestitate, 

credibilitate şi bune intenţii în solicitarea programelor de cercetare şi 

colaborare precum şi utilizarea în scopuri legale a rezultatelor acestor 

cercetări. Accesul utilizatorilor externi la resursele platformei va fi asigurat pe 

baza criteriilor de eligibilitate stabilite şi făcute public de membrii Office 365, 

în concordanţă cu misiunea şi scopul acesteia, pe criterii de performanţă şi 

echitate. 

 

Conflictul de interese 
 

Activitatea pe Platforma Office 365 for Education se va derula doar în 

condiţiile legii, în concordanţă cu misiunea declarată şi nu va susţine niciun 

scop ilicit al cercetării, formării şi difuzării informaţiei. Membrii şi utilizatorii săi 

vor evita orice situaţie în care obligaţiile profesionale ar putea fi compromise 

de urmărirea interesului personal. De asemenea, nu vor fi acceptate foloasele 

necuvenite obţinute prin acorduri cu terţe părţi care ar afecta integritatea şi 

prestigiului membrilor Platformei Office 365 for Education al UTM. Nici un 

membru al Platformei nu va accepta în nici o situatie colaborările 

neautorizate. 

 

Promovarea onestităţii în susţinerea procesului de colaborare, comunicare, 

cercetare, instruire şi evaluare 
 

Utilizatorii Platformei Office 365 for Education vor respinge toate actele 

de difuzare de informaţii trunchiate sau false, denaturarea rezultatelor 

cercetărilor academice, instruirii şi oricare altă manifestare de acest fel care ar 

putea altera misiunea şi rolul Platformei. 

Toţi utilizatorii Platformei Office 365 for Education vor avea dreptul de a 

utiliza sistemul numai după o asumare prelabilă a prevederilor prezentelor 

norme. 
 

Promovarea transparenței  
 

Fiecare dintre utilizatorii interni va utiliza platforma în folosul 

comunității studenţeşti şi academice avînd la bază criteriile: confidenţialitate, 

transparenţă şi responsabilitate. 
 

Respectarea principiului nediscriminării 
 

Platforma Office 365 for Education va putea fi folosită de toţi membrii 

abilitaţi de sistem, fără discriminare. Platforma este disponibilă pentru 
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îmbunătăţirea procesului educaţional pentru oricare dintre 

facultăţile universitătii, indiferent de profil, scopul acesteia fiind promovarea 

formării studenţilor din orice domeniu şi de la oricare formă de instruire 

universitară (cursuri de zi, învatamînt la distanţă sau frecvenţă redusă). De 

asemenea, accesul la utilizarea sa este oferit studenţilor şi tuturor categoriilor 

de cercetători şi formatori, indiferent de domeniul de specializare, vîrstă, sex, 

etnie, apartenenţă politică, grad didactic sau funcţii ocupate în cadrul ierarhiei 

organizaţionale, în condiţiile în care activităţile prestate de aceştia vin în 

folosul întregii comunităţi academice şi a societăţii în ansamblul său. 

 

Formarea profesională continuă 
 

Toţi utilizatorii Platformei Office 365 for Education vor depune toate 

eforturile pentru însuşirea modului de exploatare precum şi pentru asimilarea 

celor mai noi tehnologii care ar putea îmbunătăţi procesul de predare, 

formare, evaluare. Platforma Office 365 for Education va fi adaptată în funcţie 

de evoluţiile pe plan mondial în acest domeniu. 

Platforma Office 365 for Education promovează colaborarea şi munca în 

echipă pentru susţinerea activităţilor desfăşurate, evitîndu-se abuzul de 

putere din partea oricărui membru, orice decizie luîndu-se după consultarea 

membrilor şi a forurilor de decizie abilitate, în sprijinul întregii colectivităţi, cu 

scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării. 
 

Respectarea drepturilor de autor 
 

Utilizatorii Platformei Office 365 for Education se angajează să asigure 

respectarea drepturilor de autor şi să respingă orice comportament neetic din 

partea utilizatorilor în sfera cercetării academice și instruirii, cum ar fi 

plagiatul. 

 


