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RAPORT ACTIVITATE 2004-2005 
 
  Personalul CIS a avut ca obiective indeplinirea următoarelor 
activităţi: 
• intreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a 

Universităţii şi a conexiunilor la Internet; 
• instalarea, configurarea, menţinerea activa şi intreţinerea serverelor din 

dotarea CIS si a serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul; 
• asigurarea serviciile de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice 
şi de proiectarea  site-ului Internet al Universităţii; 

• actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor 
furnizate de Rectorat si alte departamente si servicii; 

• asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor si 
departamentelor din Universitate pentru dezvoltarea si intreţinerea  
funcţionala a reţelelor din dotarea acestora; 

• asigurarea sprijinul necesar cadrelor didactice si studenţilor in vederea 
utilizării calculatoarelor şi a serviciilor de internet; 

• proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea si intreţinerea 
aplicaţiilor pentru crearea si intreţinerea bazelor de date educaţionale si 
administrative din mediul academic. 

 
  Realizarea unei retele intrauniversitare moderne (conectarea tuturor locatiilor 
Universitatii prin fibra optica) a permis si dezvoltarea corespunzatoarea a 
aplicaţiilor utilizate şi proiectate, făcând posibile: 
• Centralizarea datelor programului de Evidenţa a Studenţilor. 
• Realizarea unei interfeţe WEB ce permite consultarea online a datelor 

studenţilor cuprinse in evidenţa studenţilor. Astfel un serviciu de calitate a fost 
pus la dispoziţia studenţilor, dar a permis si eliberarea secretariatelor de aceasta 
activitate. 

• Vizualizarea online a structurii universitaţii si a planurilor de 
invaţământ. Alături de planurile de invaţământ facultăţile pot pune la dispozitie 
si programa analitica  a fiecarui curs. 

• Proiectarea unei interfeţe web ce pemite accesul restricţionat al studenţilor la 
documente de interes pentru secţia la care sunt inscrişi. (cursuri, materiale de 
studiu.) 

• Facilitatea ca diverse departamente ale universităţii să poată beneficia de date 
oferite de evidenţa studentilor si de capacitatea de editare automata a 
principalelor documente utilizate in activitatea de management al studentilor: 
cataloage, foi matricole, rapoarte statistice, raportarea bursierilor, rapoarte 
privind examenul de licenţă, adeverinţe, tiparirea automata a diplomei. 

• A fost elaborata o aplicaţie pentru preluarea si urmarirea taxelor ce permite 
gestiunea unitară a acestora. Aplicatia utilizeaza datele existente in Evidenta 
Studentilor si permite gestionarea debitelor studenţilor cât si a veniturilor 
provenite din alte tipuri de taxe. Aplicaţia deserveşte activitatea de casierie 
(eliberarea documentelor de plată, incluzând si posibilitatea de tiparire automată 
a acestora), de contabilitate (prin posibilitatea operaţională de urmărire a 
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debitelor studenţilor cât si a veniturilor facultăţilor) si a secretariatelor 
(permite identificarea optimă si in timp real a studenţilor debitori). Astfel este 
eliminată vehicularea inutilă a documentelor de plată cât si redundanţa 
in urmarirea acestora.  

• Avantajele aduse de realizarea reţelei intrauniversitare a permis dezvoltarea 
unui nou site WEB ce beneficiază de o grafică adecvată datorată capacităţii 
de trafic ridicat (viteza de raspuns ridicata). Totodată, prin utilizarea modelului 
client-server, a fost realizat un site dinamic ce oferă posibilitatea gestionarii 
distribuite a datelor. Pentru a face faţă nevoii de actualizare rapidă şi 
permanentă a datelor a fost proiectată o interfaţă WEB ce permite administrarea 
site-ului in mod direct de către personalul departamentelor implicate in 
furnizarea informaţiilor (Cercetare, Doctorate. Relaţii Internaţionale) 

• Aplicaţia de  gestionare financiar-contabil a burselor oferite studentilor a 
fost intreţinută si dezvoltată in conformitate cu cererile serviciului beneficiar. 

 
Alte activităţi: 
• CIS a participat activ la sesiunea de admitere 2005, prin furnizarea si 

utilizarea aplicaţiei  “Admitere” care preia datele referitoare la candidaţii 
inscrişi, le procesează, oferind listele admişilor in functie de  medie, criterii de 
departajare, opţiuni si celelalte tipuri de rapoarte specifice 

 Candidatii admişi, cu nume si CNP, pot fi preluaţi ulterior in baza de date Evidenta 
Studentilor, pentu fiecare domeniu de licenţa.  
• Intocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe 

informaţiile din bazele de date, cu care lucreaza aplicaţiile; 
• Acordarea de asistenţă tehnică in utilizarea programelor implementate; 
• Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web; 
• Asigurarea de consultanţă pentru reallizarea materialelor documentare si de 

promovare a diverselor evenimente si activităţi academice; 
• Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor: 

-platforme noi (sisteme de operare, medii de lucru); 
-limbaje de programare noi; 
-tehnici de programare noi; 

• In anul universitar 2004-2005, personalul C.I.S. a desfăşurat şi o activitate de 
pregătire şi testare a cunoştinţelor  IT, in cadrul centrului de testare acreditat 
ECDL 
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