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L DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Centrul Tehnologii Informaţionale (în continuare - CTI) din cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare - UPSC) este o subdiviziunea a
universităţii condusă de şeful centrului şi subordonat rectorului.
Art 2. CTI îşi are sediul în incinta UPSC pe adresa str. Ion Creangă, 1.

n. MISIUNE ŞI OBIECTIVE
•

•
•

•

A rt 3. CTI din cadrul UPSC are ca obiective:
asigurarea funcţionării sistemelor informatice pentru facilitarea proceselor de prelucrare a
informaţiilor necesare cadrelor didactice şi a persoanelor cu funcţie de conducere, în scopul
creşterii randamentului şi eficienţei activităţilor efectuate;
instalarea programelor de facilitare şi prelucrare a informaţiilor pe sistemele informatice utilizate
şi aplicarea lor în domeniul didactic;
asigurarea unui acces liber la serviciile de comunicare modeme prin conexiunile de internet
pentru cadrele didactice, studenţi etc., inclusiv prin modernizarea noilor posibilităţi oferite de
reţeaua universităţii;
promovarea utilizării tehnologiilor informaţionale în domeniul cercetării şi prelucrării
informaţiilor pentru fiecare program de studiu în parte.
n i. ATRIBUŢIILE CTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 4. Atribuţii CTI:
organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor informatice, a
sistemelor de calcul şi a bazei de date în sistem electronic ale universităţii;
realizează şi menţine funcţionarea site-ului universităţii (www.upsc.md):
proiectează şi implementează module noi pentru creşterea funcţionalităţii site-ului universităţii;
proiectează şi realizează soft-ul pentru organizarea procesului de admitere;
monitorizează funcţionarea serverelor principale ce oferă accesul la resursele internet şi intervine
la apariţia problemelor;
asigură funcţionarea reţelei şi accesul la internet în cadrul UPSC;
asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor (calculatoare, imprimante,
proiectoare, etc.) şi contactează firmele de service în cazul defectării acestor echipamente;
participă la licitaţii, tendere pentru procurarea tehnicii de calcul în cadrul UPSC pentru
asigurarea minimului necesar a accesului la resurse informatice;
asigură funcţionarea tehnicii de calcul la organizarea conferinţelor şi altor festivităţi, evenimente
ce au loc la UPSC;
instalează sisteme de operare, software (imprimante, etc.);
administrează reţeaua UPSC.
IV. STRUCURA ŞI MANAGEMENTUL CTI

Art. 5. CTI a fost creat la data de 28 octombrie 2009, în urma modificării structurii secţiei de
Deservire a Reţelei şi a Tehnicii de Calcul.
Art. 6. Şeful centrului are următoarele atribuţii:
- coordonează activitatea CTI;
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-

coordonează asigurarea accesului la facilităţi TIC pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii
universităţii;
- elaborează, împreună cu factorii decizionali şi în acord cu direcţiile generale ale dezvoltării
UPSC, strategiile de implementare a tehnologiilor informaţionale şi electronice avansate în
domeniul didactico-ştiinţific şi gestionare universitară, asigură realizarea acestora;
- coordonează proiectele de modernizare a infrastructurii tehnico-electronice şi a sistemelor
infonnatice cu aplicaţii destinate procesului educaţional;
- asigură managementul proiectelor informatice din cadrul CTI;
- elaborează strategii de resurse umane şi programe de training profesional pentru angajaţi;
Art. 7. în cadrul CTI activează ingineri-programatori ce asigură executarea atribuţiilor
structurii.
Art. 8. CTI conlucrează cu Departamentul de Asigurare a Calităţii şi Dezvoltare Curriculară,
Catedra Informatică şi Matematică, administratorii bazelor de date de la facultăţi şi departamente, cu
alte servicii şi subdiviziuni ale universităţii.
V. POTENŢIALUL LOGISTIC AL CTI
Art. 9. CTI dispune în cadrul UPSC de 2 birouri: un birou în blocul I de studii şi un birou în
blocul V de studii. CTI dispune de calculatoare tip „desktop” utilizate ca staţii de lucru pentru
colaboratorii CTI, calculatoare tip „notebook” pentru asigurarea mobilităţii, proiectoare şi
calculatoare de tip „desktop” instalate şi amplasate în aulele 101 - 104 şi în sălile de studii necesare
procesului de instruire, calculatoare tip „server”, plus echipamentul adiţional necesar funcţionării
reţelei locale a universităţii.
VI. FACILITĂŢI OFERITE UTILIZATORILOR
A rt 10. CTI urmăreşte asigurarea cât mai extinsă, accesibilă şi eficientă a facilităţilor şi
serviciilor TIC pentru toţi utilizatorii din cadrul UPSC (studenţi, cadre didactice, personal
administrativ) în vederea asistării electronice a activităţii acestora în cadrul UPSC şi în acord cu
obiectivele fiecărei categorii de utilizatori. CTI asigură noi posibilităţi de gestionare a informaţiilor în
vederea utilizării cât mai eficiente a informaţiilor în procesul de studiu.
VII. COLABORAREA CU ALTE SUBDIVIZIUNI ALE INSTITUŢIEI
Art. 11. CTI apelează la serviciile Departamentului Administrare şi gospodărire pentru
asigurarea montării echipamentului necesar (de ex.: echipament multimedia, de reţea).
A rt 12. CTI gestionează sistemele informatice dezvoltate în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a
UPSC şi alte resurse informatice destinate tuturor facultăţilor, departamentelor UPSC.
Art. 13. CTI colaborează cu Facultăţile UPSC prin intermediul responsabililor numiţi la fiecare
facultate, actualizînd bazele de date şi site-ul propriu.
VIII. DJSPOZJŢIJ FINALE
A rt 13. Aprobarea regulamentului de funcţionare a CTI al UPSC se face de către Senat.
Art. 14. Modificarea prezentului regulament poate fi făcută cu avizul CTI şi a Rectoratului,
aprobarea Senatului.
Art. 15. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Senatul
Universităţii.
5

