
ANEXĂ 

la Contractul de Închiriere nr. ........... din data de ............ 

 

 Subsemnatul (a) ................................................................................................................................ 

Posesorul B.I./C.I. seria .......... nr. ..................... CNP ........................................................................... 

cu domiciliul în căminul ..............  student în anul ........... la facultatea .................................................. 

secţia .................................. , sunt de acord cu drepturile şi îndatoririle precizate în anexa acestei 

convenţii, care sunt condiţii obligatorii pentru utilizarea facilităţilor de reţea oferite de U.P.T. . 

1. Obligaţii: 

1.1. Obligaţia de a nu utiliza reţeaua în scopuri comerciale. 

1.2. Obligaţia de a nu utiliza reţeaua în scopuri needucaţionale ( site-uri pentru adulţi sau alte    

       site-uri similare). 

1.3. Obligaţia de a nu ceda înspre terţi: datele de conectare, mijloacele de conectare. 

1.4. Obligaţia de a nu utiliza reţeaua în mod abuziv (ex: DoS- Denial of Service, alte atacuri). 

2. Drepturi: 

2.1.  Dreptul de a folosi serviciile reţelei U.P.T. respectând condiţiile prevăzute de U.P.T. 

2.2.  Dreptul de a fi informaţi despre furnizarea serviciilor Internet, condiţiile de utilizare şi  

 modificare a acestora prin administraţia căminelor.  

3. Menţiuni: 

3.1.  Accesul la Internet şi în reţeaua Căminelor din Complexul Studenţesc este oferit cu titlul 

de facilitate, U.P.T. rezervându-şi dreptul de a-l sista fără preaviz şi fără a garanta 

calitatea serviciului ( lăţime de bandă garantată şi continuitate ). 

3.2.  U.P.T., prin administraţia reţelei pentru furnizarea serviciilor pentru Complexul 

Studenţesc, îşi rezervă dreptul de a sancţiona orice nerespectare a acestor reguli sau a 

legislaţiei în vigoare, prin debranşarea temporară/definitivă a utilizatorului sau prin 

sancţionare,  după caz. 

3.3.  Încălcarea regulilor de utilizare a reţelei se determină prin constatarea făcută de 

administraţia reţelei. 

3.4.  Administraţia  reţelei pentru furnizare servicii în Complexul Studenţesc asigură doar 

accesul userilor din căminele studenţeşti la Reţeaua Complexului ( şi la Internet ), fără a 

avea obligaţia să asigure asistenţa tehnică pentru utilizatorii reţelei. 

3.5.  U.P.T. îşi rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi interne căminelor atunci când    

 va fi necesar. 

 

 

 

       Semnătura,  


