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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Reţeaua de calculatoare a Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir” (ucdc.ro) are o structura 

de tip Intranet cu acces la Internet și cuprinde totalitatea echipamentelor de calcul si comunicaţie din 

cadrul universităţii.  

Art.2. Scopul utilizării reţelei Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir” îl reprezintă sprijinirea 

procesului de învăţământ şi cercetare prin mijloacele de comunicare şi serviciile oferite de reţelele 

de calculatoare conectate la Intranet şi Internet. 

Art.3. Orice activitate care se desfășoară prin intermediul reţelei Universităţii Creștine ”Dimitrie 

Cantemir” trebuie să respecte legislația internă și internațională, precum și prezentul regulament. 

 

 

CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA REȚELEI 

 

Art.4. Administrarea reţelei Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir”este realizată de către 

Departamentul de Informatică prin Serviciul IT, care are ca sarcini: 

 asigurarea funcţionarii reţelei în condiţii bune; 

 acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor; 

 implicarea în  dezvoltarea reţelei; 

 stabilirea regulilor şi politicilor de utilizare a reţelei; 

 monitorizarea funcţionării şi administrarea propriu- zisă; 

 identificarea utilizării neautorizate sau ilegale a resurselor pe care le administrează, precum 

și a autorilor acestor abuzuri; 

 restricționarea fără notificare a accesului la reţea în cazul utilizatorilor care încalcă prezentul 

regulament sau legislația în vigoare, deoarece activitatea acestora poate periclita funcționarea 

și/sau securitatea reţelei. 

 

Art.5. Motivaţia realizării prezentul regulament este generată de necesitatea menţinerii în funcţiune, 

în condiţii de siguranţă, a reţelei, dezvoltarea unor resurse de informare precum şi preîntâmpinarea 

utilizării abuzive sau incorecte a reţelei universitare. 

 

 

CAPITOLUL III –  UTILIZATORII REȚELEI 

 

Art.6. Utilizatorii reţelei sunt cadre didactice, studenţi, cercetători, personal administrativ, 

colaboratori ai Universităţii care solicită calitatea de utilizator. Studenţii beneficiază de acest drept 

prin calitatea de student, dobândită. 

Art.7. Utilizatorii poartă responsabilitatea pentru toate acţiunile executate din contul de student, pe 

care îl au, precum și de pe resursele de calcul/comunicație pe care le folosesc. 

Art.8. Utilizatorii vor folosi numai acele resurse pentru care sunt autorizaţi, indiferent dacă sunt 

resurse locale sau resurse accesibile în Internet. 

Art.9. Utilizatorii vor lua toate măsurile pentru a asigura integritatea şi confidenţialitatea resurselor 

hardware şi software din reţeaua universităţii. 

Art.10. Se interzice utilizatorilor să ofere altor persoane parolele de acces şi dreptul de folosire a 

conturilor proprii. 

Art.11. Utilizarea în reţea a datelor şi a software-ului aferent se va face numai în condiţiile 

respectării regulilor impuse de legea copyright-ului. 
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Art.12. Se impune respectarea de către utilizatori a regulilor stabilite de administratorii altor reţele 

externe atunci când sunt accesate resursele acestora. 

Art.13. Utilizatorii vor respecta caracterul personal al informaţiilor aparţinând celorlalţi utilizatori, 

inclusiv corespondenţa e-mail, datele, programele, fişierele etc. 

Art.14. Informaţiile transmise şi stocate în reţeaua Universităţii trebuie să fie informaţii motivate de 

interesul academic al utilizatorilor. Nu se permite folosirea reţelei pentru:  

 trafic masiv de informaţii, care împiedică funcționarea rețelei în condiții normale; 

 promovarea de activități comerciale; 

 generare de trafic neacademic; 

 accesarea de resurse pentru care utilizatorii nu sunt autorizaţi; 

 ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori; 

 hărţuirea altor utilizatori; 

 tentative de descoperire și de folosire a parolelor altor utilizatori; 

 folosirea de software piratat pe resursele din rețeaua informatică a universității sau pe cele 

conectate la rețeaua respectivă; 

 crearea sau folosirea de software care afectează securitatea rețelei; 

 modificarea adresei MAC a plăcii de rețea; 

 utilizarea de programe pentru scanarea rețelei; 

 provocarea deliberată de defecţiuni hardware şi software; 

 alte activităţi neautorizate. 

Art.15. Utilizatorii trebuie să informeze Serviciul IT în legătură cu orice intruziune străină în reţea 

sau operaţiuni de tipul celor descrise anterior. 

Art.16. Fiecare utilizator se va preocupa de minimizarea traficului propriu şi a spaţiului pe care îl 

ocupă pe discurile serverelor universității. 

Art.17. Utilizatorii vor lua măsuri pentru a se autoidentifica corect, atât în reţeaua Universităţii cât 

şi în reţeaua Internet. 

Art.18. Resursele şi serviciile reţelei vor fi folosite în mod responsabil, etic, academic şi cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art.19. Utilizatorii reţelei Intranet au dreptul la confidenţialitate asupra corespondenței şi datelor pe 

care le deţin în reţea. Utilizatorii trebuie să accepte dreptul administratorului reţelei de a interveni 

atât pentru activităţi ce privesc gestionarea reţelei cât şi în scopul verificării respectării regulilor 

stabilite de acest regulament. 

Art.20. Regulile de conduită stabilite de prezentul regulament vor fi aduse la cunoştinţă fiecărui 

solicitant în parte în momentul dobândirii calităţii de utilizator. Nerespectarea lor ulterioară atrage 

după sine pierderea calităţii de utilizator, fără o notificare prealabilă şi răspunderea  civilă  şi / 

penală corespunzătoare regulamentului de funcţionare a universităţii şi legislaţiei în vigoare. 

Art.21.Utilizatorii au obligația de a citi și a cunoaşte prevederile acestui regulament. Necunoaşterea 

și ignoranța nu pot fi folosite drept scuză în cazul apariţiei unor disfuncționalități ale reţelei sau 

încălcări ale regulamentului / legislației în vigoare 

Art.22. În scopul optimizării funcţionării reţelei, prezentul regulament poate fi modificat şi 

completat doar cu acordul Senatului Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir”. 

 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 23. Prezentul Regulament de utilizare a reţelei informatice a fost aprobat de Senatul 

Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București în data de _________________ și intră în 

vigoare începând cu această dată. 


