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si Comunicatii

Cod: PO.IT4.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/operatiunea

Numele si
prenumele

Functia

1.1

Elaborat

Sava
Cristian

Ing.sistem

1.2

Verificat

Lofelman
Silviu

Șef serviciu

1.3

Aprobat

Ionascu
Costel

Prorector

Data

Semnatura

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Scopul difuzarii Exemplar nr.Compartiment
1

2

3

Functia

4

5

3.1Informare

1

Prorectorat

Prorector informatizare

3.4Informare

6

SIC

Angajat

3.5Evidenta

1

SIC

Sef serviciu

3.6Arhivare

1

SIC

Sef serviciu

Nume si prenumeData primirii Semnatura
6

7

8

3. Scopul procedurii operaţionale
De a reglementa modalitatea de comunicare cu departamentele UCv în vederea alocării adreselor IP
publice pentru echipamentele Universității din Craiova (sediul central, str. Al.I.Cuza, nr.13).
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
 Procedura se aplică în cadrul S.I.C.;
 Activităţile care depind de respectarea procedurii: utilizarea echipamentelor Universităţii din
Craiova.
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
 Cerere pentru alocare IP.
6. Descrierea procedurii operaţionale
 Persoanele desemnate la nivelul fiecărei facultăţi/ departament/ serviciu solicită, în baza
unei cereri (vezi anexa), alocare unei adrese IP publice, pentru o perioadă determinată.
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 Inginerii de sistem ai S.I.C. procesează cererile și, în cazul în care pot fi satisfăcute, execută
solicitările. Solicitantul va primi un mail prin care se specifică adresele IP solicitate sau
motivul pentru care nu se poate efectua operația de alocare.
 În cazul în care se consideră că cererea este incompletă, personalul S.I.C. va solicita (via email) date suplimentare.
7. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
 Solicitantul se angajaza sa utilizeze adresa IP conform politicii IT a Universitatii din Craiova si
sa asigure securitatea echipamentului astfel incat sa nu poata fi folosit in scop de frauda
informatica, generator de spam, phising, malware, virusare, flood, etc..
 Personalul S.I.C. completează și întreține registrul adreselor IP publice pentru sediul central.

8. Anexe
Nr.
Denumirea anexei
anexa
1 Cerere pentru alocare IP public pentru
echipamente ale Universităţii din Craiova
(sediul central)

Elaborator
Persoana
desemnată

Aproba
Inginer
sistem
S.I.C.

Nr.
Arhivare
exemplare Loc Perioada
2
S.I.C.

Șef serviciu,
Ing. Silviu Lofelman
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Avizat conducere facultate/departament ,

Avizat Serviciul de Informatică și Comunicații,

Cerere pentru alocarea unei adrese IP publice

Solicitant:
Facultatea / Departamentul
Motivația cererii de alocare:

___________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Informații despre echipament:
Utilizarea echipamentului (tip server, videoconferință, etc.) _____________________________
Locația echipamentului _________________________________________________________
Echipa tehnică locală:
Numele responsabilului rețelei locale

____________________________________________

Numele persoanei responsabile cu întreținerea software a echipamentului _________________
_________________________________________________________________________________
Numele și nr. telefon al persoanei de contact

______________________________________

_________________________________________________________________________________
Durata de alocare a adresei IP (definiti perioada sau permanent pentru servere): __________________
Obs.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Notă: Solicitantul se angajaza sa utilizeze adresa IP conform politicii IT a Universitatii din Craiova si sa asigure
securitatea echipamentului astfel incat sa nu poata fi folosit in scop de frauda informatica, generator de spam,
phising, malware, virusare, flood, etc.
Nerespectarea acestor prevederi conduce la retragerea dreptului de utilizare a adresei IP .

Data,

Reprezentantul Solicitantului,
(nume, functie, semnatura)

