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1. Prevederi generale 

Art. 1.1. Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza următoarelor documente de referinţă: 

a. Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare); 

b. Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI); 

c. Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (cu modificările şi completările ulterioare - Ordonanţa 

nr. 6/2011); 

d. Carta Universităţii din Piteşti; 

e. Planul strategic al Universităţii din Piteşti 2016 - 2020. 

Art. 1.2. Cadrul legal privind drepturile de proprietate intelectuală cuprinde:  

a. Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare; 

b. Legea 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată; 

c. Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările 

ulterioare (Legea 84 din 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice); 

d. Legea 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare; 

e. Legea 350/2007 privind protecţia modelelor de utilitate (modelul de utilitate protejează 

orice invenţie tehnică cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări 

profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială); 

f. Lege informații publice;  

g. Legea 52/1997 privind regimul juridic al francizei (legată de exploatarea unei invenţii, 

knowhow etc.); 

h. Ordinul 3666/30.03.2012 privind Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

Art. 1.3. Centrul pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare (CTICI) din 

cadrul Universităţii din Piteşti este un centru suport, înființat prin Hotărârea Senatului 

Universităţii din Piteşti nr. 160 / 25.07.2016 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii din 

Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare. 

Art. 1.4. Misiunea CTICI este de a asigura managementul operativ al acţiunilor suport pentru 

tehnologia informaţiilor, calculatoarelor şi informatizării. 

Art. 1.5. Rolul CTICI este de a asigura suportul pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:   

a) administrarea, întreţinerea, dezvoltarea şi actualizarea infrastructurii informatice a 

universităţii; 

b) administrarea, întreţinerea, dezvoltarea şi actualizarea infrastructurii de comunicaţii de 

voce (bazată pe tehnologie Internet) a universităţii; 

c) proiectarea, dezvoltarea, implementarea și actualizarea paginii web a universităţii – 

www.upit.ro; 

d) implementarea de sisteme informatice în cadrul facultăților / departamentelor / 

direcțiilor / compartimentelor / birourilor din structura universității; 

e) proiectarea, dezvoltarea, implementarea și actualizarea de subsisteme informatice 

dedicate procesului educațional, financiar-contabil, resurse umane; 

f) asistenţă de specialitate pentru activităţile din universitate care necesită prelucrarea 

datelor (se exclud activităţile de introducere date/secretariat);  

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/


 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA 

CENTRULUI PENTRU TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI, CALCULATOARE ŞI 

INFORMATIZARE  (C.T.I.C.I.) 

 

COD: REG - CTICI - 01 

Ediţia 1 

 

 

Revizia 0 

 

  5 
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. 

g) administrarea tehnologiilor de tip eLearning (platforme software, sisteme de 

videoconferință) implementate pe infrastructura TICI a UPIT. 

h) asigurarea unui acces facil şi sigur la serviciile informatice furnizate de universitate 

pentru personalul titular şi asociat (personalul care desfăşoară activităţi în universitate, 

temporar sau pe perioadă determinată) şi studenţii universităţii (de la toate ciclurile / 

formele de studii); 

i) modernizarea continuă a facilităților Intranet și Internet oferite de serviciile care 

rulează pe infrastructura informatică a universităţii; 

j) oferirea de facilităţi performante TIC (tehnologia informaţiei şi comunicațiilor) pentru 

personalul şi studenţii UPIT, referitoare la accesul, prelucrarea și comunicarea 

informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori; 

k) administrarea serverelor de aplicaţii, servicii, date şi comunicaţii din universitate, cu 

excepţia serverelor construite cu scop didactic, celor care fac parte din proiecte 

didactice sau de cercetare şi celor care au o altă administrare; 

l) administrare servere și aplicații pentru programele informatice utilizate curent în 

administraţie și pentru Sistemul Informatic Integrat; 

m) evaluarea permanentă a vulnerabilităților potențiale ale infrastructurii informatice a 

universităţii (accesul neautorizat din interior şi exterior, expunerea la aplicaţii/acţiuni 

maliţioase, folosirea neglijentă a serviciilor furnizate de universitate, identificarea 

golurilor de securitate etc.) şi elaborarea de soluții pentru reducerea vulnerabilităţilor 

şi minimizarea riscurilor ţinând cont de raportul cost-nivel de reducere; 

n) realizarea specificațiilor pentru configuraţiile hardware şi software necesare accesului 

performant al utilizatorilor la facilităţile acordate prin sistemele informatice. 

 

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul CTICI 

Art. 2.1. Organizarea şi funcţionarea CTICI are loc pe baza prezentului Regulament de 

organizare şi funcţionare, aprobat de Senat. 

Art. 2.2. Centrul pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare este condus 

de un director, care este numit de Rector la propunerea Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi 

Informatizare și este validat de Senat. 

Art. 2.3. Pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor din cadrul CTICI, directorul CTICI este 

sprijinit de un Coordonator platforme e-learning şi pagină web. 

Art. 2.4. Activitatea CTICI este coordonată în ordine ierarhică de Senatul universităţii, Rectorul 

universităţii, Prorectorul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare.  

Art. 2.5.  Organigrama actuală a CTICI este prezentată în Anexa 1. Aceasta poate fi modificată 

ori de câte ori este nevoie, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale UPIT, la propunerea 

directorului CTICI, cu avizul Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare și al 

Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului. 

Art. 2.6. Directorul CTICI are următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia CTICI, în acord cu planul strategic al universității și asigură 

implementarea acestei strategii;  

b) asigură managementul operaţional al activităţilor CTICI (menţionate la art. 1.5.); 
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c) colaborează cu principalii producători de hardware şi software de pe piaţă 

(Microsoft, Oracle, IBM, Ciel etc) pentru realizarea de acorduri de folosire 

preferenţială de software şi hardware pentru procesele didactice;   

d) colaborează cu compartimentele tehnic / achiziţii şi cu partenerii IT în vederea 

dezvoltării infrastructurii informatice a universităţii și a facilităţilor TIC; 

e) avizează specificațiile tehnice, referatele de necesitate și rapoartele de evaluare 

tehnică a ofertelor pentru achiziţiile de echipamente de tehnică de calcul și 

comunicații, licențe software, pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii ICT și 

service la tehnica de calcul;  

f) confirmă realizarea obligațiilor contractuale pentru furnizorii de servicii TIC și 

furnizorii de service la echipamentele de calcul şi la infrastructura TIC; 

g) sesizează Consiliul de Administraţie şi propune, atunci când este cazul, sancţionarea 

utilizatorilor care încalcă prevederile angajamentului de membru al reţelei de 

comunicații digitale UPIT Net; 

h) propune anual desfăşurarea de cursuri de pregătire profesională în domeniu pentru 

angajatii CSTICI.  

Art. 2.7. Coordonatorul platforme e-learning şi pagină web este subordonat directorului 

CTICI şi are următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu directorul CTICI pentru elaborarea strategiei CTICI privind 

platformele e-learning din UPIT şi pagina web a UPIT și asigură implementarea 

acestei strategii; 

b) coordonează activităţile membrilor CTICI specifice dezvoltării platformelor e-

learning, urmăreşte modul de utilizare a acestora de către cadrele didactice şi 

studenţii universităţii şi propune măsuri de îmbunăţăţire a utilizării acestora; 

c) coordonează activităţile membrilor CTICI specifice dezvoltării paginii web a UPIT, 

urmăreşte modul de administrare a acesteia de către responsabilii la nivel de facultate 

/ departamente şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia.  

Art. 2.8. Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate anterior, directorul CTICI şi coordonatorul 

platforme e-learning şi pagină web colaborează cu conducerile facultăților / departamentelor / 

direcțiilor / compartimentelor / birourilor din structura universității. 

Art. 2.9.  Atribuțiile celorlalţi membri CTICI sunt prevăzute în fișele posturilor, conform 

legislaței în vigoare, fişe care sunt actualizate anual de directorul CTICI. 

Art. 2.10.  CTICI poate primi sponsorizări şi donaţii pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi 

pentru dezvoltarea bazei materiale. 

Art. 2.11.  Directorul CTICI prezintă semestrial, Prorectorului pentru Cercetare Științifică și 

Informatizare, un raport referitor la activităţile desfăşurate în cadrul CTICI, iar la sfârșitul fiecărui 

an calendaristic prezintă Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare un raport 

privind investițiile în infrastructura informatică a universităţii, raport realizat cu sprijinul Direcției 

Economice. 

 

 

 

 



 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA 

CENTRULUI PENTRU TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI, CALCULATOARE ŞI 

INFORMATIZARE  (C.T.I.C.I.) 

 

COD: REG - CTICI - 01 

Ediţia 1 

 

 

Revizia 0 

 

  7 

3. Dispoziţii finale 

Art. 3.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Tehnologia 

Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare va fi actualizat periodic în conformitate cu 

prevederile diverselor acte normative, la data promulgării acestora, cu aprobarea Senatului 

Universităţii. 

Art. 3.2. Modificarea prezentului Regulament se face la propunerea directorului CTICI, cu avizul 

Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare și al Consiliului de Administraţie și 

aprobarea Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 3.3. Aprobarea prezentului Regulament s-a facut de Senatul Universităţii din Piteşti din 

.......................... şi intră în vigoare de la această dată. 
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LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI  

 

Nr. 

crt. 
Facultate/ Compartiment Nume și prenume 

Data 

primirii 
Semnătură 

Data 

retragerii 
Semnătură 

1.  Senatul universității      

2.  CMCPU      

3.  Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și 

Informatică 

     

4.  Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie 

     

5.  Facultatea de Electronică, 

Comunicații și Calculatoare 

     

6.  Facultatea de Științe 

Economice și Drept 

     

7.  Facultatea de Științe ale 

Educației, Științe Sociale și 

Psihologie 

     

8.  Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte 

     

9.  Departamentul Învățământ 

cu Frecvență Redusă 

     

10.  Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului 

Didactic 
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Anexa 1  

 

Organigrama Centrului pentru Tehnologia Informaţiei,  

Calculatoare şi Informatizare  

(C T I C I) 
 

 

 
DIRECTOR  C T I C I 

 

Inginer sistem 

 

 

 

(1 post-studii 

superioare) 

Tehnician  

 

 

 

(3 posturi-studii 

medii) 

Referent de 

specialitate 
 

 

(1 post-studii 

superioare) 
Informatician  

  

(3 posturi - studii superioare) 

Coordonator platforme e-learning 

şi pagina web UPIT 


