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Regulament de Ordine Interioară - OPALID

Capitolul 1 Definiţii
Art 1.

Denumirea de Asociaţia pentru Accesul Liber la Informaţia
Digitalizată va fi prescurtată în toate actele oficiale ale Asociaţiei prin OPALID,
conform înscrierii în Statutul şi în Actul Constitutiv al Asociaţiei. Hotărârea
judecătorească a înfiinţării are numărul 67/2004 din data de 30.06.2004, la
Judecătoria Sectorului 5, Bucureşti.

Art 2.

La prezentul Regulament de Ordine Interioară se va face referire în toate
actele Asociaţiei prin abrevierea ROI. Acest regulament se aplică tuturor
categoriilor de membrii ai OPALID

Art 3.

În toate articolele din ROI şi actele oficiale se face referire la un
Administrator de Reţea al OPALID prin abrevierea Admin.

Art 4.

În toate articolele din ROI se face referire la Cererea de adeziune prin
abrevierea CA. Datele furnizate în CA nu pot fi distribuite la terţe persoane fără
acordul scris în prealabil al membrului respectiv.

Art 5.

În toate articolele din ROI se face referire la Departamentul Suport Tehnic
prin abrevierea DST.

Art 6.

În toate articolele din ROI se face referire la Reţeaua Locală prin abrevierea
LAN sau „reţeaua OPALID”.

Capitolul 2 Dispoziţii generale
Art 7.

Dispoziţiile prezentului regulament ale OPALID se aplică tuturor categoriilor
de membrii ai OPALID şi angajaţilor acesteia, conform legislaţiei României şi ale
statutului Asociaţiei.

Art 8.

Vârsta minimă pentru a deveni membru al Asociaţiei este de 14 ani. Toţi
membrii şi angajaţii OPALID au obligaţia de a cunoaşte Statutul şi ROI. Membrii
asociaţi şi angajaţii OPALID mai au obligaţia de a cunoaşte si Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al OPALID.

Art 9.

Nerespectarea regulamentelor şi statutului OPALID se sancţionează conform
acestui regulament, Capitolul 5.

Art 10. Anunţurile oficiale ale OPALID vor fi făcute publice pe site-ul oficial al
Asociaţiei, sau vor fi transmise prin e-mail [furnizat în CA] fiecărui membru în
parte.

Art 11. Votul din Adunarea Generală este vot deschis, în orice situaţie.
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Capitolul 3 Drepturile şi Obligaţiile membrilor
Persoanele fizice şi juridice care au dobândit titlul de membru al OPALID
conform prevederilor statutului Asociaţiei, beneficiază de toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din acesta şi din prezentul regulament.

Art 12. Drepturile membrilor susţinători
Membrii susţinători ai OPALID au următoarele drepturi:

a) Să beneficieze de acces liber la „reţeaua OPALID”.
b) Să beneficieze de suport [hard/soft] din partea DST, pentru instalarea si
configurarea INIŢIALĂ a staţiei LAN proprii.

c) Să instaleze servere de jocuri, file sharing, instant messaging etc. care pot
servi comunităţii.

d) Dreptul de a participa la toate activităţile OPALID, de a-şi manifesta în mod
organizat aportul la bunul mers al acesteia.

e) Dreptul de a fi menţionat în documentele OPALID.
f) Dreptul la apărare şi recurs.
g) Membrii susţinători pot beneficia de scutirea plăţii cotizaţiei lunare pe o

anumită perioadă de timp pentru servicii deosebite aduse Asociaţiei.
Această decizie se aprobă de către Adunarea Generală în baza unei
propuneri făcute de către Consiliul Director.

h) Orice membru poate beneficia de conectarea fizică a maximum 3 [trei]

calculatoare proprii la reţeaua OPALID, dintre care unul singur cu acces la
internet.

i) Pentru orice probleme apărute în buna funcţionare a reţelei,
membrii se vor adresa Admin-ului local.

Art 13. Drepturile membrilor fondatori şi asociaţi
Membrii fondatori şi asociaţi ai OPALID au toate drepturile membrilor
susţinători precizate în Art 12, la care se adaugă:

a) Dreptul de a fi numit sau ales în organismele de conducere şi administraţie
ale OPALID.

b) Dreptul de exprimare al votului în cadrul Adunării Generale a OPALID.
c) Membrii fondatori sunt scutiţi de plata cotizaţiei lunare.
d) Membrii asociaţi pot beneficia de scutirea plăţii cotizaţiei lunare pentru
servicii deosebite aduse Asociaţiei. Această decizie se aprobă de către
Adunarea Generală în baza unei propuneri făcute de către Consiliul Director.

Art 14. Drepturile membrilor de onoare
Membrii de onoare ai OPALID au toate drepturile membrilor susţinători
precizate în Art 12, la care se adaugă:

a) Sunt scutiţi de plata cotizaţiei lunare.
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Art 15. Obligaţiile membrilor
Membrii OPALID au următoarele obligaţii:

a) Să NU modifice setările de reţea [IP, DNS, gateway, etc.] desemnate de
administratorii reţelei în anexa cererii de adeziune în OPALID.

b) Să NU schimbe identitatea virtuală sau reală cu cea a unui alt membru al
Asociaţiei. De asemenea, NU are dreptul să încerce obţinerea accesului la
conturi sau calculatoare la care nu are permisiune de folosire.

c) Să NU partajeze directoare în care se află soft fără licenţă, muzică sau
filme. [copiate sau piratate].

OPALID nu îşi asumă responsabilitatea pentru deţinerea şi folosirea
de către membrii săi a acestor tipuri de aplicaţii.

d) Să NU folosească cuvinte obscene pe canalele de comunicare în masă ale
OPALID, să nu jigneasca [sub nici o formă] membrii OPALID sau terţii
participanţi la discuţii. De asemenea, mass messaging-ul [trimiterea unui
singur mesaj tuturor utilizatorilor de pe reţea] nu se va folosi decât în
situaţii excepţionale.

e) Să NU folosească programe de hacking, flood sau orice alt tip de program
care ar putea să prejudicieze [hard/soft] echipamentele utilizatorilor “reţelei
OPALID”.

f) Să NU instaleze programe, de tipul proxy sau gateway, care pot facilita
accesul la Internet unor terţe persoane, care nu fac parte din OPALID.

g) Să NU ruleze servere [WEB, Mail, DNS, DHCP, Samba] care pot interfera cu
modul de funcţionare a reţelei OPALID.

h) Să NU floodeze canalele de comunicare în masă cu texte de mari dimensiuni
sau emoticon-uri excesive.

i) Să NU partajeze directoare în care se află materiale pentru adulţi [fără a
specifica în prealabil conţinutul directoarelor de acest gen şi a le proteja cu
parole].

j) Să NU folosească reţeaua OPALID pentru a trimite SPAM-uri. În cazul în

care se trimit email-uri unui număr mare de destinatari, expeditorii trebuie
să păstreze datele ce atestă aprobarea fiecărui destinatar de a primi astfel
de mesaje, înainte ca mesajele sa fie trimise. Daca astfel de dovezi nu
există, OPALID va considera că aprobarea nu a fost obţinută şi va lua
măsuri în conformitate. Asociaţia NU este responsabilă pentru conţinutul
mesajelor, indiferent dacă acestea au fost trimise de către un membru al
OPALID sau de un terţ.

k) Să menţină sistemele de operare la zi şi să ruleze programe gen

antivirus/firewall, participând activ la asigurarea securităţii reţelei. Este
interzisă răspândirea de elemente cu efect de distrugere sau corupere de
aplicaţii [viruşi, troiani, spy, etc.]. Membrii care se dovedesc a fi un pericol
pentru buna funcţionare a reţelei, vor fi sancţionaţi prin blocarea accesului
la „reţeaua OPALID” până la remedierea problemei.

l) Să NU deconecteze de la reţeaua de curent echipamentele tehnice care pot
influenţa bunul mers al reţelei OPALID fără aprobarea DST.

m) Sa NU conecteze / deconecteze calculatoare sau echipamente tehnice care
pot afecta ulterior bunul mers al reţelei OPALID fără aprobarea DST.
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n) Să semnaleze imediat orice comportament anormal al „reţelei OPALID” sau
folosirea ilegală a acesteia de către oricare membru OPALID sau terţ.

o) Să respecte Statutul şi ROI al OPALID.
p) Să achite LA TERMEN cotizaţia lunară stabilită de către Adunarea Generală.
q) Să acţioneze în cadrul şi în afara Asociaţiei conform scopului şi profilului
moral al acesteia.

r) Să participe voluntar la acţiuni, programe şi iniţiative ale OPALID.
s) Să nu prejudicieze prin comportamentul şi atitudinea sa, din punct de
vedere moral sau material, OPALID.

t) Să-şi verifice periodic căsuţa de e-mail furnizată în CA, sau să viziteze site-

ul oficial al Asociaţiei pentru luarea la cunoştinţă a anunţurilor
[reglementărilor] oficiale. OPALID nu-şi asumă răspunderea pentru
problemele apărute în cazul neinformării de către un membru a noilor
reglementări.

u) Membrii OPALID răspund [civil sau penal] pentru propriile lor
acţiuni.

Capitolul 4 Dobândirea calităţii de membru. Pierderea
calităţii de membru
Art 16. Dobândirea calităţii de membru susţinător
Orice persoană fizică sau juridică poate deveni membru susţinător cu
drepturi depline în următoarele condiţii :
a) nu contravine imaginii Asociaţiei.
b) în cazul în care a fost sancţionată, a ispăşit pedeapsa acordată.
c) în cazul în care a renunţat din proprie iniţiativă, s-au scurs mai mult de 3
luni de la inregistrarea cererii de renunţare la calitatea de membru a
persoanei în cauză.
Calitatea de membru susţinător se acordă de către Consiliul Director.
Art 17. Dobândirea calităţii de membru asociat
Orice persoană fizică sau juridică poate deveni din membru susţinător
membru asociat cu drepturi depline ca urmare a condiţiilor specificate în Art 16,
la care se adaugă condiţia să fie susţinut de 2 [doi] membri asociaţi şi de către
un membru fondator. Un membru susţinător poate deveni asociat după 12 luni,
de la aderarea ca membru susţinător al OPALID.
În cazuri excepţionale, o persoană fizică sau juridică poate deveni direct
membru asociat cu drepturi depline ca urmare a condiţiilor specificate în Art 16,
la care se adaugă condiţia ca cererea de adeziune să se aprobe în unanimitate în
cadrul Adunării Generale.
Calitatea de membru asociat se acordă de către Adunarea Generală.
Art 18. Dobândirea calităţii de membru de onoare
Orice persoană fizică sau juridică poate deveni membru de onoare cu
drepturi depline dacă a adus şi aduce servicii deosebite Asociaţiei, sau o sprijină
substanţial, din punct de vedere financiar.
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Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală.
Calitatea de membru este acordată din momentul semnării CA.
Art 19. Pierderea calităţii de membru
Pierderea calităţii de membru apare în următoarele situaţii:

a)
b)
c)
d)

demisie, exprimată în scris de către persoana care o solicită.
excludere, conform ROI.
neplata cotizaţiei, conform Art 24.
deces.

Un membru poate fi exclus din Asociaţie maxim de 2 ori într-un interval de
12 luni.

Capitolul 5 Contravenţii. Sancţiuni
Art 20. Încălcarea obligaţiilor ce decurg din ROI constituie abatere disciplinară şi se
sancţioneză ca atare, indiferent de funcţia pe care o are persoana care a
săvârşit-o.

Art 21. Aplicarea sancţiunii disciplinare se va face numai după cercetarea prealabilă
a faptei ce constituie abaterea, ascultarea persoanei şi verificarea tuturor
aspectelor în cauză.

Art 22. Sancţiunile MAJORE sunt hotărâte de către Consiliul Director prin vot după
analizarea tuturor factorilor implicaţi.

Art 23. Un membru poate suporta 3 stadii de sancţiuni într-un interval de 12 luni:
a) avertisment
b) o amendă contravenţională echivalentă cu o treime [1/3] din valoarea
cotizaţiei lunare şi o blocare temporară [24 ore]
c) pierderea calităţii de membru al OPALID

Art 24. În cazul neachitării cotizaţiei la termenul specificat în CA, există
următoarele variante:

a) membrul primeşte o notificare pe e-mail-ul furnizat in CA. Acesta, într-un

interval de 5 zile calendaristice de la termen, poate plăti cotizaţia fără nici o
sancţiune, sau poate înainta o cerere prin care anunţă achitarea întârziată a
cotizaţiei. În caz contrar, după trecerea celor 5 zile, accesul membrului este
blocat temporar la reţeaua OPALID pentru 24 ore fără preaviz, blocare care
poate ajunge pâna la 10 zile. În aceste 10 zile, membrul poate achita
cotizaţia sau poate înainta cererea. Blocarea temporară pentru 24 ore
rămâne valabilă în oricare situaţie, fiind considerată sancţiune. După cele 10
zile, membrul este exclus din Asociaţie.

b) dacă are loc o situaţie asemănătoare într-un interval mai mic de 6 luni, după

trecerea celor 5 zile în care membrul nu a achitat cotizaţia şi nu a înaintat nici
o cerere, accesul membrului este blocat temporar la reţeaua OPALID pentru
72 ore făra preaviz, şi primeşte o amendă contravenţională echivalentă cu o
treime [1/3] din valoarea cotizaţiei lunare. Blocarea poate ajunge pâna la 10
zile. În aceste 10 zile, membrul TREBUIE să achite cotizaţia. Blocarea
temporară pentru 72 ore rămâne valabilă în oricare situaţie, fiind considerată
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sancţiune. După cele 10 zile, membrul este exclus din Asociaţie. Amenda
contravenţională rămâne valabilă.

c) la cea de-a 3-a situaţie asemănătoare într-un interval mai mic de 6 luni, după

trecerea celor 5 zile în care membrul nu a achitat cotizaţia şi nu a înaintat nici
o cerere, acesta este exclus din Asociaţie.

Art 25. În cazul suspendării calităţii de membru conform Art 24, persoana în cauză
are dreptul de a redeveni membru începând cu luna următoare, achitând
împreună cu prima cotizaţie şi o taxă de reconectare echivalentă cu jumătate
[1/2] din valoarea cotizaţiei lunare.
Pentru celelalte cazuri, persoana în cauză are dreptul de a redeveni membru
doar după expirarea sancţiunii şi după o nouă reînscriere în condiţiile prezentului
regulament, achitând împreună cu prima cotizaţie şi o taxă de reconectare
echivalentă cu jumătate [1/2] din valoarea cotizaţiei lunare.

Art 26. În cazul în care acţiunile membrului nu au cauzat prejudicii majore
Asociaţiei şi acesta este la prima abatere, Consiliul Director poate dispune
sancţionarea acestuia printr-un avertisment.

Art 27. Se pedepsesc in mod gradat / avertisment, blocarea temporara [3 ore până
la 24 ore] urmatoarele fapte:

a)
b)
c)
d)

lipsa de respect pentru structurile de conducere ale OPALID.
lipsa de respect pentru membrii OPALID.
lipsa de respect faţă de persoanele terţe OPALID.
încălcări ale Art. 15

Art 28. Se pedepsesc cu suspendarea calităţii de membru pe o perioada de 3 [trei]
luni următoarele fapte:

a) membrul a prejudiciat prin comportamentul şi atitudinea sa, din punct de
vedere moral sau material, OPALID.

b) acţiunile îndreptate direct împotriva Asociaţiei sau a membrilor acesteia.
c) activităţile care prin conţinutul lor aduc ofense imaginii publice ale OPALID
sau a membrilor acesteia.

d) membrul a divulgat informaţii interne de ordin structural sau economic ale
OPALID care ar putea compromite acţiunile acesteia, sau a fost descoperită
o tentativă a acestuia de a pune în practică acţiunile mai sus menţionate.
e) încălcarea repetată a ROI.

Art 29. În cazul în care un membru a avut cunoştinţă de intenţia altui membru de a
săvârşi una din acţiunile de mai sus şi nu a anunţat în cel mai scurt timp
Consiliul Director despre aceasta, el va fi pedepsit cu suspendarea calităţii de
membru pe o perioadă de timp hotărâtă de Consiliul Director. Această perioadă
nu poate fi mai mare decât perioada de timp pe care a fost suspendat membrul
inculpat.
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Capitolul 6 Dispoziţii finale
Art 30. Prezentul regulament este întocmit de către Adunarea Generală.
Art 31. Regulamentul de Ordine Interioară se aduce la cunoştinţa membrilor în
momentul adeziunii la Asociaţie şi intră în vigoare din acel moment.

Art 32. Orice modificare ce va interveni în continuţul prezentului ROI va fi adusă la
cunoştinţa membrilor în cel mult 3 zile de la data efectuării ei.

Art 33. Orice anunţ [reglementare] oficial va fi adusă la cunoştinţa membrilor
imediat, prin intermediul e-mail-ului furnizat in CA, sau pe site-ul oficial al
Asociaţiei, şi intră în vigoare în cel mult 3 zile de la data publicării. În cazuri
excepţionale, reglementarea respectivă poate intra în vigoare imediat, membrii
OPALID fiind anunţaţi prin metodele prezentate mai sus.

Art 34. Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data de
_______________, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru toţi membrii
Asociaţiei. Acesta rămâne valabil pe o perioadă nedeterminată de timp şi poate fi
modificat doar în cadrul şedinţelor Consiliului Director.

Tudor Roşca, Preşedinte
Răzvan Mărescu, Vicepreşedinte
Mihai Calcişcă, Membru fondator
Paul Cernătescu, Membru fondator
Eugen Roşca, Membru fondator
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