Regulamentul de funcţionare a reţelei de calculatoare
din căminele studenţeşti din Campusul Tei
Prin prezentul regulament se stabilesc normele de funcţionare a reţelelor de
calculatoare din căminele studenţeşti (C2, C3, C4, C5, C6, C7) aparţinând Universităţii
Tehnice de Construcţii Bucureşti, cu acces la internet.
Conectare la reţeaua UTCB este gratuită, iar serviciile oferite de UTCB sunt
prezentate in Anexa I.
In cadrul fiecărui cămin studenţesc se va alege un administrator de reţea căruia i se
vor delega de către Centrul de Comunicaţii al UTCB atribuţiile descrise în Anexa II.
Utilizatorul se obligă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

să-şi pozeze cablul de coexiune la internet numai sub supravegherea şi prin
locurile indicate de administratorului de reţea local;
să îşi declare adresa MAC a plăcii de reţea şi de asemenea să anunţe
administratorul local când doreşte să îşi schimbe placa de reţea, furnizând
noua adresă MAC, sau în cazul în care se mută în altă cameră sau cămin;
să nu utilizeze alte IP-uri (şi să nu încerce) decât cele atribuite de
administrator;
să nu floodeze;
să nu infecteze în mod intenţionat calculatoarele altor utilizatori din reţea cu
troieni sau viruşi;
să nu comită infracţiuni electronice ce intră sub incidenţa legii;
să nu utilizeze pe reţea programe de chat folosesc broadcast (gen vypress);
să folosească un limbaj decent;
să-şi achite taxele (camin, scolaritate – daca e cazul) la timp;
să nu furnizeze servicii internet către alţi utilizatori;
să folosească reţeaua INTERNET numai în scopuri educaţionale;
să utilizeze resursele şi serviciile reţelei în mod responsabil, etic şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare;
să utilizeze în retea date şi software numai în condiţiile respectării regulilor de
copyright al posesorilor acestora;
să nu utilizeze reţeaua UTCB pentru activităţi comerciale;
traficul de informaţii cu caracter obscen şi pornografic este interzis de legile
ţării şi nu poate fi acceptat în reţeaua de calculatoare a UTCB.
fiecare utilizator se va preocupa de minimizarea traficului propriu şi a ocupării
spaţiului pus la dispoziţie pe discurile serverelor din reţeaua UTCB;
să nu utilizeze reţeaua pentru operaţiuni ilegale sau neautorizate privind
reţeaua UTCB sau alte reţele:
− folosirea de drepturi de acces la resurse la care nu sunt autorizaţi;
− ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori;
− atacul deliberat asupra altor reţele sau utilizatori;
− provocarea deliberată de defecţiuni hardware şi software.

18. să trateze reţeaua UTCB ca pe o resursă comună care trebuie să fie protejată
şi să semnaleze la administratorul de reţea local orice intruziune străină în
reţea sau operaţiune interzisă de prezentul regulament;
Regulile de conduită stabilite de prezentul regulament sunt acceptate liber, prin
cererea depusa la administratorul de reţea al căminului în care locuieşte, de fiecare
utilizator în parte în momentul dobândirii calităţii de utilizator. Nerespectarea lor ulterioara
atrage dupa sine pierderea calităţii de utilizator şi raspunderi civile şi penale
corespunzatoare regulamentului de funcţionare a universitatii şi legislaţiei în vigoare.
Pe măsura dezvoltării reţelei de calculatoare din căminele studenţeşti UTCB şi
probleme specifice noi vor apărea, vor fi necesare adaptări, completări, simplificări ale
acestui regulament – Centrul de Comunicaţii rezervându-şi acest drept. Utilizatorii sunt
invitaţi să participe activ în acest proces prin observaţii şi sugestii. Orice modificare a
regulamentului va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor.
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ANEXA I
Serviciile INTERNET oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

−
−
−
−
−

WWW prin PROXY (squid.utcb.ro port 8080)
DNS (193.231.3.2, 193.231.3.1)
IRC (irc.utcb.ro port 6667)
FTP (numai intr-o direcţie – în afară)
MESSAGING (msn, yahoo)
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ANEXA II
Atribuţiile administratorilor de reţea din caminele studenţeşti
ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti
1. Să asigure consultanţă studenţilor ce se conectează la reţeaua INTERNET pentru:
a. pozarea cablului pe perete (se face numai cu acordul administratorului):
b. configurarea reţelei pe calculatorul studentului.
2. Să fie persoana de contact cu Centrul de Comunicaţii U.T.C.B.
3. Să nu fie deranjat în afara orarului de lucru cu studenţii afişat la loc vizibil în cămin.
4. Să aiba o schema a elementelor pasive şi active de reţea din camin.
5. Să strănga cererile de conectare la reţeaua INTERNET a U.T.C.B. pe care le va aduce
personal la Centrul de Comunicaţii U.T.C.B..
6. Să conlucreze activ cu Centrul de Comunicaţii U.T.C.B. în vederea dezvoltării şi
îmbunătăţirii reţelei de calculatoare din camin.
7. Să aiba un comportament civilizat în relaţia cu studenţii.
Notă: In cazul în care administratorul nu respecta atribuţiile descrise mai sus, Centrul de
Comunicaţii U.T.C.B. îşi rezervă dreptul de al schimba.
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