
Activitatea Serviciului InformatizareActivitatea Serviciului Informatizare--ComunicaţiiComunicaţii în anul  20în anul  201100

Serviciul de  Informatizare şi comunicatii sServiciul de  Informatizare şi comunicatii s--a preocupat  în anul 2010  de a preocupat  în anul 2010  de 
soluţionarea  următoarelor categorii de probleme:soluţionarea  următoarelor categorii de probleme:

Asigurarea interfeţei cu toate locaţiile din cadrul UPT în probleme legate Asigurarea interfeţei cu toate locaţiile din cadrul UPT în probleme legate 
de informatizare şi comunicaţii (achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi de informatizare şi comunicaţii (achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi 
pentru comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea reţelei de telefonie, pentru comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea reţelei de telefonie, 
implementare  şi exploatare  aplicaţii  software, implementare  şi exploatare  aplicaţii  software, asistenasistenţă tehnică pentru ţă tehnică pentru p ş p p ţ ,p ş p p ţ , ţ pţ p
utilizarea  echipamentelor  masmedia, ş.a.).utilizarea  echipamentelor  masmedia, ş.a.).
 Conlucrarea cu celelalte servicii din Rectoratul UPT ptr. întocmirea şi Conlucrarea cu celelalte servicii din Rectoratul UPT ptr. întocmirea şi 
aprobarea actelor necesare operaţiunilor privitoare la achizitionarea  şi  aprobarea actelor necesare operaţiunilor privitoare la achizitionarea  şi  
intreţinerea şi reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul ( sintreţinerea şi reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul ( s--au stabilitau stabilitintreţinerea  şi  reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul ( sintreţinerea  şi  reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul ( s au stabilit au stabilit 
impreuna cu conducerea U.P.T.  configuratiile  si caietele de sarcini pentru impreuna cu conducerea U.P.T.  configuratiile  si caietele de sarcini pentru 
echipamentele  care sechipamentele  care s--au achizitionat). au achizitionat). 
 Prin achiziţionarea de echipamente performante sPrin achiziţionarea de echipamente performante s--au asigurat majorităţii au asigurat majorităţii 
salariaţilor condiţii bune pentru realizarea sarcinilor de serviciu (în limitasalariaţilor condiţii bune pentru realizarea sarcinilor de serviciu (în limitasalariaţilor condiţii bune pentru realizarea sarcinilor de serviciu (în limita salariaţilor condiţii bune pentru realizarea sarcinilor de serviciu (în limita 
bugetului alocat pentru  achiziţionarea  de  echipamente).bugetului alocat pentru  achiziţionarea  de  echipamente).
 Asigurarea condiţiilor  pentru buna funcţionare a echipamentelor de Asigurarea condiţiilor  pentru buna funcţionare a echipamentelor de 
tehnică de calcul şi a reţelei de calculatoare  din Rectorat  (efectehnică de calcul şi a reţelei de calculatoare  din Rectorat  (efecttuarea de  uarea de  
comenzi  pentru upgradare şi/sau reparaţii  de echipamente şi reţeaua de  comenzi  pentru upgradare şi/sau reparaţii  de echipamente şi reţeaua de  
comunicaţii).comunicaţii).

Intervenţiile pentru rezolvarea anomaliilor care au apărut au fost operative, Intervenţiile pentru rezolvarea anomaliilor care au apărut au fost operative, 
astfel că nu  au fost  întârzieri  datorate tehnicii de calcul.astfel că nu  au fost  întârzieri  datorate tehnicii de calcul.
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 ColaborareaColaborarea cucu toatetoate servserv.. dindin UPTUPT asigurândasigurând asistenţăasistenţă tehnicătehnică pentrupentru
dezvoltareadezvoltarea ,, întreţinereaîntreţinerea şişi exploatareaexploatarea programelorprogramelor şişi aplicaţiiloraplicaţiilor ITIT
(urmărirea(urmărirea încasăriiîncasării taxelortaxelor deladela studenţi,studenţi, Sitfac,Sitfac,......),),
 SS--aa realizatrealizat dezvoltarea,dezvoltarea, întreţinereaîntreţinerea şişi exploatareaexploatarea sistemuluisistemului integratintegrat
dede GestiuneGestiune aa şcolarităţiişcolarităţii şişi admitereaadmiterea înîn învăţământulînvăţământul superiorsuperior..
 SS--aa asiguratasigurat asistenţăasistenţă tehnicătehnică şişi instruireainstruirea utilizatorilorutilizatorilor pentrupentru
implementareaimplementarea şişi exploatareaexploatarea aplicaţiiloraplicaţiilor informaticeinformatice..pp şş pp p ţp ţ
 SS--aa efectuatefectuat actualizareaactualizarea bazeibazei dede datedate legislativelegislative (( LEGISLEGIS )) şişi
asigurareaasigurarea consultăriiconsultării eiei dede cătrecătre utilizatoriutilizatori..
 SS--aa realizatrealizat oo maimai bunabuna protectieprotectie împotrivaîmpotriva virusilorvirusilor informaticiinformatici pentrupentru
utilizatoriiutilizatorii serviciuluiserviciului dede ee--mailmail dindin cadrulcadrul RectoratuluiRectoratului UPTUPTutilizatoriiutilizatorii serviciuluiserviciului dede ee mailmail dindin cadrulcadrul RectoratuluiRectoratului UPTUPT..

SS--aa asiguratasigurat interfaţainterfaţa cucu toatetoate locaţiilelocaţiile dindin UPTUPT pentrupentru bunabuna
funcţionarefuncţionare aa reţeleireţelei dede telefonietelefonie dindin UU..PP..TT.. formatăformată dindin 1111 centralecentrale AlcatelAlcatel
44004400 interconectateinterconectate..

SS aa realizatrealizat transferultransferul conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice pentrupentru locaţiilelocaţiile înîn carecareSS--aa realizatrealizat transferultransferul conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice pentrupentru locaţiilelocaţiile înîn carecare
auau intervenitintervenit modificărimodificări înîn spaţiulspaţiul administrativadministrativ şişi dede învăţământînvăţământ alocatalocat ..

SS--auau instalatinstalat liniilinii telefonicetelefonice noinoi şişi posturiposturi telefonicetelefonice noinoi lala
solicitareasolicitarea conduceriiconducerii UU..PP..TT..

ăă ăăSS--aa coordonatcoordonat şişi urmăriturmărit asigurareaasigurarea legăturiilegăturii telefonicetelefonice dintredintre
căminelecăminele studenţeştistudenţeşti aleale UU..PP..TT.. şişi întreagaîntreaga reţeareţea dede telefonietelefonie

SS--aa asiguratasigurat gestiuneagestiunea impulsurilorimpulsurilor telefonicetelefonice pentrupentru abonaţiiabonaţii
telefonicitelefonici dindin cadrulcadrul UU..PP..TT..
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 SS--aa actualizatactualizat bazabaza dede datedate cucu evidenţaevidenţa abonaţilorabonaţilor telefonicitelefonici dindin UPTUPT
şişi ss--aa elaboratelaborat oo ediţieediţie aa CărţiiCărţii cucu abonaţiiabonaţii telefonicitelefonici dindin UPTUPT..
 SS--aa efectuatefectuat refacerearefacerea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice lala FacultateaFacultatea dede AutomaticaAutomatica
sisi Calculatoare,Calculatoare, ElectronicaElectronica sisi Telecomunicatii,Telecomunicatii, ElectrotehnicaElectrotehnica dupadupa lucrarilelucrarile
dede reabilitarereabilitare spatiispatii interioareinterioare..pp
 SS--aa efectuatefectuat refacerearefacerea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice lala FacultateaFacultatea dede ConstructiiConstructii
dupadupa lucrarilucrari dede renovarerenovare şşii reabilitarereabilitare spatiispatii interioareinterioare..
 SS--aa efectuatefectuat refacerearefacerea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice lala FacultateaFacultatea dede MecanicaMecanica
dupadupa lucrarilelucrarile dede reabilitarereabilitare spatiispatii interioareinterioaredupadupa lucrarilelucrarile dede reabilitarereabilitare spatiispatii interioareinterioare..
 SS--aa efectuatefectuat refacerearefacerea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice lala FacultateaFacultatea HidrotehnicaHidrotehnica
dupadupa lucrarilelucrarile dede reabilitarereabilitare spatiispatii interioareinterioare ..
 SS--aa realizatrealizat refacerearefacerea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice sisi efectuareaefectuarea modificarilormodificarilor
inin centralacentrala telefonicatelefonica dindin locatialocatia FacultateaFacultatea dede ManagementManagement sisi catedracatedra dedeinin centralacentrala telefonicatelefonica dindin locatialocatia FacultateaFacultatea dede ManagementManagement sisi catedracatedra dede
TransporturiTransporturi dupadupa lucrarilelucrarile dede reabilitarereabilitare spatiispatii ..
 SS--aa realizatrealizat refacerearefacerea sisi modificareamodificarea conexiunilorconexiunilor telefonicetelefonice inin locatialocatia
RectoratRectorat dupadupa lucrarilelucrarile dede reabilitarereabilitare spatiispatii ..

lili di idi i d jd j li iili ii l f il f i li iili ii l f il f i SS--auau realizatrealizat remedieriremedieri deranjamentederanjamente liniilinii telefonicetelefonice -- 202202 liniilinii telefonicetelefonice
şişi remedieriremedieri defectiunidefectiuni aparateaparate telefonicetelefonice -- 305305 bucbuc..
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instalariinstalari sisi modificarimodificari dede liniilinii telefonicetelefonice cucu terminaleterminale noinoi -- 3434 liniilinii
instalareinstalare sisi refacererefacere conecticaconectica telefonietelefonie –– 5858 bucbuc..
iinstalarenstalare sisi adaptareadaptare conexiuniconexiuni telefonicetelefonice pentrupentru utilizareautilizarea dispozitivelordispozitivelor

dede plataplata electroniceelectronice POSPOS 2323 liniilinii telefonicetelefonicedede plataplata electroniceelectronice POSPOS –– 2323 liniilinii telefonicetelefonice
mentinerementinereaa inin starestare dede functionarefunctionare sisi inlocuireainlocuirea dede componentecomponente aleale

centralelorcentralelor telefonicetelefonice AlcatelAlcatel 44004400
ElementeElemente pozitivepozitive înregistrateînregistrate înîn activitateaactivitatea ServiciuluiServiciului ITIT
PP ll l il i f lf l ii ll l i l il i l iPePe parcursulparcursul anuluianului ss--aa remarcatremarcat efortulefortul susţinutsusţinut alal colectivuluicolectivului carecare ss--aa

reflectatreflectat şişi înîn creştereacreşterea eficienţeieficienţei activităţiiactivităţii înîn rezolvarearezolvarea numeroaselornumeroaselor
sarcinisarcini dede serviciuserviciu..

ColectivulColectivul aa făcutfăcut eforturieforturi suplimentaresuplimentare ,, lucrândlucrând pestepeste oreleorele dede programprogram şişipp pp p gp g şş
aa reuşitreuşit săsă facăfacă faţăfaţă sarcinilorsarcinilor primiteprimite..

PropuneriPropuneri şişi iniţiativeiniţiative pentrupentru viitorviitor
SSee vava continuacontinua achiziţionareaachiziţionarea dede echipamenteechipamente ITIT performanteperformante pentrupentruSSee vava continuacontinua achiziţionareaachiziţionarea dede echipamenteechipamente ITIT performanteperformante pentrupentru

asigurareaasigurarea unorunor condiţiicondiţii optimeoptime dede muncămuncă tuturortuturor salariaţilorsalariaţilor şişi pentrupentru
asigurareaasigurarea dede condiţiicondiţii optimeoptime dede învăţământînvăţământ şişi studiustudiu pentrupentru studenţistudenţi ..

SeSe vava continuacontinua implementareaimplementarea IPvIPv66 inin reteauareteaua dede corecore aa universitatiiuniversitatii sisi
lala facultatilefacultatile carecare dorescdoresc (RoEduNet(RoEduNet oferaofera suportsuport IPvIPv66 lala nivelnivel nationalnational sisilala facultatilefacultatile carecare dorescdoresc (RoEduNet(RoEduNet oferaofera suportsuport IPvIPv66 lala nivelnivel nationalnational sisi
multemulte UniversitatiUniversitati dindin taratara auau dejadeja implementataimplementata oo infrastructurainfrastructura IPvIPv66));;

SeSe vava continuacontinua prezentareaprezentarea înîn paginilepaginile WebWeb aleale UniversităţiiUniversităţii aa principalelorprincipalelor
hotărâri,hotărâri, manifestărimanifestări şişi evenimenteevenimente dede interesinteres publicpublic dindin Universitate,Universitate, astfelastfel
î âtî ât ăă ii difdif idăidă tt tt i fi fîncâtîncât săsă sese asigureasigure oo difuzaredifuzare rapidărapidă aa acestoraacestora pentrupentru informareainformarea
personaluluipersonalului şişi aa studenţilorstudenţilor dindin UU..PP..TT..
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 SS--aa realizarealizatt înîn colaborarecolaborare oo nonouuăă paginăpagină webweb UPTUPT..
 SS aa realizarealizatt reorganizareareorganizarea /redistribuirea/redistribuirea claselorclaselor dede IPIP deoarecedeoarece SS--aa realizarealizatt reorganizareareorganizarea /redistribuirea/redistribuirea claselorclaselor dede IPIP ,, deoarecedeoarece
suntsunt facultatifacultati carecare auau nevoienevoie dede maimai multemulte IPIP--uriuri publicepublice sisi altelealtele carecare
folosescfolosesc foartefoarte putineputine dindin celecele alocatealocate (vor(vor maimai fifi disponibiledisponibile 22 claseclase
193193..226226..1313..xx sisi 193193..226226..1414..xx carecare sese intorcintorc dede lala UVT)UVT);;
 SS--aa făcufăcutt oo propunerepropunere dede RegulamentRegulament dede administrareadministrare sisi operareoperare aa
infrastructuriiinfrastructurii dede comunicatiicomunicatii--datedate aa UPTUPT;;
 AdaugareaAdaugarea uneiunei optiunioptiuni dede alertarealertare prinprin SMSSMS lala sistemulsistemul dede monitorizaremonitorizare
aa conexiunilorconexiunilor sisi parametrilorparametrilor serverelorserverelor.. AstfelAstfel administratoriiadministratorii dede retearetea aiaipp
UPTUPT vorvor puteaputea fifi informatiinformati imediatimediat dede eventualeleeventualele problemeprobleme criticecritice sisi vorvor
puteaputea interveniinterveni operativoperativ..


