UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
SERVICIUL DE INFORMATICA SI COMUNICATII
Regulamentul de funcţionare al
SERVICIULUI DE INFORMATICA SI
COMUNICATII (SIC)
Serviciul de Informatică si Comunicaţii are misiunea de a fundamenta,
implementa şi urmări realizarea politicii informatice a Universităţii.
I. Obiective
Serviciul de Informatică si Comunicaţii din cadrul Universităţii din Craiova are ca
obiective:
1.Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a
informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele universităţii în vederea creşterii
eficienţei activităţii;
2.Integrarea subsistemelor informatice dedicate procesului educaţional,
compartimentelor financiar-contabil şi de resurse umane şi altor departamente într-un
sistem global de management universitar;
3.Oferirea de facilităţi ICT (Information and Communication Technology) performante
pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii universităţii referitoare la accesul şi
prelucrarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori;
4.Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare asupra programelor
academice şi facilităţilor educaţionale dedicate comunităţii publice.
II. Structura de relaţii şi cadrul organizatoric
1. Serviciul de Informatică si Comunicaţii este subordonat Prorectoratului cu
activitatea Informatizare-Imagine.
2. Serviciul de Informatică si Comunicaţii dezvoltă relaţii cu facultăţile,
departamentele şi centrele de cercetare din cadrul Universităţii din Craiova
3. Serviciul de Informatică si Comunicaţii colaborează cu departamente similare din
alte instituţii academice, cu mediul de business IT în vederea perfecţionării facilităţilor
IT oferite în cadrul Universităţii din Craiova şi de către universitate pentru comunitatea
publică.
4. Serviciul de Informatică si Comunicaţii desfasoara doua tipuri de activitati:
a. dezvoltare şi întreţinere aplicaţii;
b. dezvoltare şi întreţinere infrastructură şi reţea.

5. Organizarea Serviciului de Informatică si Comunicaţii şi schema posturilor din
departament trebuie să asigure implementarea strategiilor de dezvoltare ICT ale
Universităţii din Craiova
6. Atribuţiile directorului Serviciului de Informatică si Comunicaţii sunt:
• elaborează, împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea informatizare si imagine
şi în acord cu strategiile generale de dezvoltare ale universităţii, strategia ICT în cadrul
Universităţii din Craiova;
• asigură implementarea acestei strategii;
• coordonează strategiile de proiectare, dezvoltare şi implementare de sisteme informatice
în compartimentele, facultăţile şi departamentele universităţii pentru organizarea şi
prelucrarea automată a informaţiilor specifice;
• asigură managementul proiectelor informatice din cadrul departamentului;
• coordonează sistemele informatice dedicate pentru toţi studenţii, cadrele didactice şi
angajaţii Univeristatea din Craiova, în acord cu obiectivele activităţii acestora;
• coordonează proiecte de modernizare a infrastructurii de comunicaţii şi de
implementare a unor aplicaţii destinate procesului educaţional;
• elaborează strategii de resurse umane în cadrul departamentului şi programe de training
professional;
• participă la organizarea site-ului principal www.ucv.ro;
• supervizează proiectarea sistemului de pagini Web şi a ierarhiilor de protecţie aferente
paginile facultăţilor / departamentelor;
• avizează, în acord cu conducerea universităţii şi atunci când este cazul, sancţionarea
utilizatorilor care încalcă prevederile angajamentului de membru al reţelei intranet a
Universităţii din Craiova.
III. Activitatea şi responsabilităţile departamentului
1. SIC asigură prin activitatea de dezvoltare şi întreţinere aplicaţii:
• proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii şi sisteme informatice dedicate pentru toate
centrele de cercetare, facultăţile şi departamentele universităţii şi destinate tuturor
categoriilor de utilizatori (studenţi, cadre didactice, managament academic, management
administrativ, personal administrativ);

• implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice specifice în facultăţile şi
departamentele universităţii;
• modernizarea sistemelor informatice;
• automatizarea prelucrărilor de informaţii din departamentele si serviciile
universităţii şi a eficienţei acestora prin intermediul sistemelor informatice
implementate;
• integrarea subsistemelor informatice dedicate procesului educaţional, departamentelor
financiar-contabil şi de resurse umane şi a altor departamente într-un sistem global de
management universitar;
2. SIC asigura, prin activitatea de dezvoltare intrastructură şi reţea, colaborarea cu cei
implicati în vederea proiectării şi realizării configuraţiilor hard şi soft necesare pentru
accesul performant al utilizatorilor la facilităţile acordate prin sistemele informatice
distribuite ale Universităţii din Craiova
• Contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor Universităţii din
Craiova şi asigură implementarea acesteia
• Coordonarea dezvoltării eficiente şi modernizării infrastructurii de comunicaţii a reţelei
intrauniversitare
• Elaborează, împreună cu Conducerea Universităţii, strategii de dezvoltare şi
modernizare a reţelei intrauniversitare
• Asigură extinderea şi modernizarea reţelei electronice de comunicaţii a Universităţii din
Craiova
• Coordonează asigurarea accesului la facilităti de comunicaţii electronice pentru toţi
studenţii, cadrele didactice şi angajaţii Universităţii din Craiova, în acord cu obiectivele
activităţii acestora
• Supervizează achiziţionarea de echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţii pentru
nivelurile superioare ale reţelei intrauniversitare
IV. Structurarea responsabilităţilor IT în organigrama Universităţii din Craiova
1. SIC gestionează:
• site-ul principal al universităţii – www.ucv.ro, server-ul de mail pentru
cadre didactice şi studenţi
• sistemele informatice dezvoltate în cadrul departamentului şi / sau destinate
tuturor centrelor de cercetare / facultăţilor / departamentelor/ serviciilor
din cadrul Universităţii din Craiova.

2. Organizarea fluxului de informaţii necesar pentru actualizarea site-ului principal al
universităţii este coordonată de prorectorii de resort ai Universităţii din Craiova.
3. Facultăţile din cadrul Universităţii din Craiova gestionează şi actualizează, prin
intermediul responsabililor numiţi în fiecare facultate, site-ul propriu.
4. Colectivul SIC asigură dezvoltarea, instalarea şi întreţinerea de sisteme
informatice dedicate în facultăţi / departamente. Colectivul SIC asistă utilizatorii, în
utilizarea acestor sisteme, prin asistenţa directă şi punerea la dispoziţie a unor
documentaţii accesibile.
5. Introducerea şi actualizarea bazelor de date gestionate de sistemele informatice
instalate în facultăţi / departamente, prin interfeţe utilizator accesibile, precum şi
completitudinea şi acurateţea acestor baze de date sunt responsabilităţi ale
utilizatorilor sistemelor respective.
6. Informaţiile bazelor de date gestionate apartin Universităţii din Craiova, şi pot fi
accesate de categorii de utilizatori autorizaţi ai sistemelor informatice în funcţie de
drepturile electronice ale acestora, şi în condiţiile de securitate stabilite.
7.Nota:
Unversitatea din Craiova beneficiaza de afilierea la Infrastructura de Comunicatii de
Date RoEduNet si include legaturile externe, nodurile interne RoEduNet (Bucuresti,
Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Tg-Mures), precum si legaturile dintre acestea.
Nodurile interne ale Retelei intrauniversitare sunt gestionate de responsabili cu pregatire
de specialitate ce configureaza serverele de comunicatii. Colectivul SIC are responsabil
de nod internet pentru cladirea centrala dar care gestioneaza si servere din locatii precum
cladirea facultatii de sport, sediul serviciilor administrative.

