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A asigurat interfaţa cu toate locaţiile din cadrul UPT în probleme legate de
informatizare şi comunicaţii :

achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi pentru comunicaţii,

întreţinerea şi exploatarea reţelei de telefonie,

proiectare, implementare şi exploatare aplicaţii software,

implementarea în toate facultăţile a programului de înscriere on-line la admitere şi a

programului de admitere, cu generarea automată a tuturor rapoartelor

crearea sistemului de informare, cu notificare prin email, Avizier UPT

s-a asigurat colaborarea cu toate serv. din Rectorat, asigurând asistenţă tehnică

pentru dezvoltarea , întreţinerea şi exploatarea de programe şi aplicaţii (urmărirea

încasării taxelor de la studenţi, SISTEM INFORMATIC DE CONTABILITATE

BUGETARA., situaţia venituri-cheltuieli...),

s-a realizat dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului integrat de Gestiune a

şcolarităţii şi admiterea în învăţământul superior,

s-a realizat întreţinerea şi exploatarea aplicației RMU,
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A asigurat interfaţa cu toate locaţiile din cadrul UPT în probleme legate de
informatizare şi comunicaţii :

generalizarea adreselor email de format standard şi la subdomeniile mec, rectoret,

arh, sc,

s-a realizat extinderea utilizării adreselor de grup,

Intrarea în legalitate privind licenţele Microsoft pentru sisteme de operare, Office

2010 şi software de reţea

s-a asigurat asistenţă tehnică şi instruirea utilizatorilor pentru implementarea şi

exploatarea aplicaţiilor informatice din UPT,

s-a efectuat periodic actualizarea bazei de date legislative (LEGIS) şi asigurarea

consultării ei de către utilizatori,
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A asigurat interfaţa cu toate locaţiile din cadrul UPT în probleme legate de
informatizare şi comunicaţii :

s-a realizat protecția împotriva virușilor informatici pentru utilizatorii din cadrul

Rectoratului UPT si pentru locațiile care au solicitat asigurarea protecției, întocmirea

şi aprobarea actelor necesare operaţiunilor privitoare la achiziționarea şi reparaţia

echipamentelor de tehnică de calcul,

s-au întocmit caietele de sarcini pentru achiziții de echipamente, servicii si lucrări.

Intervenţiile pentru rezolvarea anomaliilor care au apărut in sectorul IT au
fost operative, astfel că nu au fost întârzieri datorate tehnicii de calcul.

Situația intervențiilor  pentru  rezolvarea anomaliilor  in sectorul  IT Anul 2009 2010 2011 2012

Nr. intervenții 119 146 177 357
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S-a asigurat interfaţa cu toate locaţiile din UPT pentru buna funcţionare a
reţelei de telefonie din U.P.T. formată din 11 centrale Alcatel 4400
interconectate.

S-a realizat transferul conexiunilor telefonice pentru locaţiile în care au
intervenit modificări în spaţiul administrativ şi de învăţământ alocat.

S-au instalat linii telefonice noi şi terminale telefonice noi la solicitarea
locațiilor din U.P.T.

S-a coordonat şi urmărit asigurarea legăturii telefonice dintre căminele
studenţeşti ale U.P.T. şi întreaga reţea de telefonie a U.P.T.

S-a asigurat gestiunea costurilor telefonice pentru abonaţii telefonici din
cadrul U.P.T.

S-a actualizat baza de date cu evidenţa abonaţilor telefonici din UPT prin
postarea pe site-ul www.upt.ro

S-au realizat lucrări de interconectare a circuitelor telefonice dintre rețeaua
existenta a UPT si noua clădire a Bibliotecii.
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S-au definitivat lucrările de conectare din cadrul repartitoarelor centralelor
telefonice din locațiile Construcții, Mecanica, Arhitectura si Departamentul de
Construcții Metalice

S-au realizat lucrări de transfer a conexiunilor telefonice la Facultatea de Chimie
datorita schimbării sediului utilizatorilor.

S-a mărit capacitatea centralelor telefonice din Facultăţile de Chimie si
Arhitectura prin instalarea de module electronice noi pentru utilizatorii interni de
telefonie

S-a reabilitat spațiul alocat centralei telefonice din locația Fac. Construcții

S-a realizat protecția echipamentelor de telefonie din locațiile Construcții,
Rectorat corp R, Complex Studențesc prin instalări de sisteme de climatizare in
aceste locații.

S-a realizat înlocuirea acumulatorilor ptr. toate centralele telefonice ale U.P.T.

S-a realizat întreținere curenta a centralelor, circuitelor si terminalelor telefonice
prin remedierea sau înlocuirea acestora
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Situația  instalărilor  linii  telefonice noi  şi  posturi  telefonice noi 

Situația intervențiilor  pentru  reparații  in rețeaua de voce

Situația intervențiilor  pentru  instalări si /sau mutări  in rețeaua de voce

Anul 2009 2010 2011 2012

Nr. intervenții 49 97 118 173

Anul 2009 2010 2011 2012

Nr. intervenții 149 167 198 370

Anul 2009 2010 2011 2012

Nr. intervenții 149 167 198 370


