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REGULAMENTUL 

                     ţionare a Centrului de informatică 

 

Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor Legii educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale Cartei Universității „Sapientia” 

din municipiul Cluj-Napoca. 

Capitolul 1 - D sp   ț         l  

Art. 1.  Centrul de informatică asigură administrarea infrastructurii     rețea 

și sistem informatic) din cadrul Universităţii „Sapientia”. Membrii reţelei 

sunt unităţile informatice la nivel de Rectorat, facultăți, departamente 

precum şi alte unităţi conectate.  

Art. 2. Centrul de informatică urmăreşte și sprijină implementarea sarcinilor 

trasate, prin măsurile din Planul Operaţional, Planul strategic al Universității 

„Sapientia”, Hotărârile Consiliului de administraţie, și Senatul Universității. 

Art. 3.  Conform organigramei aprobate de Senat, Centrul de informatică 

este subordonat Rectorului și este coordonat de Directorul de informatizare 

şi comunicare (Prorector). Centrul de informatică este format din angajații 

diferitelor structuri organizatorice cu atribuții legate de activitățile    care 

din punct de vedere profesional sunt subordonați directorului C . 

Art. 4. Centrul de informatică asigură implementarea strategiilor 

informaționale și de comunicații din Universitatea „Sapientia” la nivelul 

tuturor structurilor organizatorice.  

Art. 5. Universitatea „Sapientia” asigură instruirea personalului şi a 

studenţilor la un nivel care să permită valorificarea oportunităţilor 

electronice de informare şi comunicare. 

 

Capitolul 2- Ob   t v  ș    t v tăț   

Art. 6. Centrul de informatică cooperează cu toate entitățile din 

organigrama universității pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de 

dezvoltare permanentă, coerentă și unitară a infrastructurii IT și de 

comunicații, care să susțină performanța și excelența în activitatea didactică, 

management și de cercetare din Universitate. 

Art. 7. Centrul de informatică asigură administrarea serverelor pentru 

sistemele informatice destinate procesului educaţional şi proiectelor 

academice de cercetare/colaborare ale Universităţii. 

Art. 8. Centrul de informatică prin directorul de informatizare şi comunicare 

(Prorector) reprezintă Universitatea „Sapientia” în relațiile cu parteneri 

naționali şi internaționali în problemele specifice IT. 
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Art. 9.   Centrul de informatică urmăreşte derularea contractelor de service 

cu terţi pentru echipamentele de calcul şi infrastructura IT şi de comunicaţii. 

Art. 10. Centrul de informatică validează și coordonează dezvoltarea, 

implementarea şi funcționarea soluțiilor IT propuse de entitățile din 

organigrama universității. 

Art. 11. Centrul de informatică participă la procedurile de achiziție la nivelul 

tuturor entităților din organigrama universității de produse și/sau servicii 

informatice, precum și la implementarea componentelor IT și comunicații: 

(1) elaborează cerințe tehnice specifice    şi de comunicaţii pentru 

produsele/serviciile informatice de achiziționat; 

(2) asigură specialiști    în comisiile de evaluare pentru etapele de 
evaluare tehnică ale procedurilor de achiziție 

(3) validează soluțiile    şi de comunicaţii din cadrul propunerilor de 
proiecte elaborate de Universității „Sapientia”, pentru proiectele de 

amploare care includ achiziționarea, dezvoltarea sau implementarea 

de soluții informatice. 

Art. 12. Centrul de informatică validează procedurile de casare a obiectelor 

IT şi de comunicaţii din inventar. 

Art. 13. Domeniul electronic sapientia.ro/emte.ro și subdomeniile acestuia 

sunt gestionate de Universitatea „Sapientia” ca domenii proprii, în 

conformitate cu înregistrarea corespunzătoare ca proprietar al acestui 

domeniu la autoritatea românească în materie de nume de domenii 

(ROTLD). Drepturile de utilizare a domeniilor sunt rezervate pentru 

Universitatea „Sapientia”. Centrul de informatică asigură dezvoltarea de 

facilităţi electronice de promovare a activității academice a Universității 

„Sapientia” precum și transparența informațiilor de interes public prin site-

ul principal www.sapientia.ro.  

Art. 14. Centrul de informatică colaborează cu departamentele similare din 

alte instituţii academice, cu mediul de business pentru tehnologiile 

informaționale și de comunicații (ICT) în vederea perfecţionării facilităţilor 

ICT oferite în cadrul Universității.  

Art. 15. Centrul de informatică asigură funcționalitatea (administrare servere 

și aplicații) pentru programele informatice utilizate curent în activitatea 

academică și de management, precum și pentru aplicațiile care se vor 

implementa în viitor. 

Art. 16. Centrul de informatică asigură accesul fiabil la serviciile Internet și 

aplicațiile bazate pe acestea pentru toți angajații și studenți.  

Art. 17. Centrul de informatică oferă suport pentru implementarea 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

Art. 18. Principalele activități ale Centrului de informatică: 

(1)  dministrarea reţelei informatice a universității:  
a. proiectarea, implementarea și controlarea reţelei locale;  
b. configurarea și utilizarea echipamentelor de reţea; 
c. administrarea serviciilor de reţea;  

(2) Administrarea sistemului informatic:  

http://www.sapientia.ro/
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a. monitorizarea permanentă a infrastructurii   ;  

b. proiectarea și securizarea soluţiilor informatice 

hardware/software;  

c. informarea și educarea utilizatorilor pentru accesarea resurselor 
IT;  

d. oferirea de suport IT utilizatorilor;  

e. elaborarea și implementarea politicii de securitate;  
f. arhivarea datelor.  

(3) Furnizarea de servicii electronice de informare accesibile şi eficiente 

asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale.  

(4) Administrarea soluțiilor informatice destinate procesului educaţional şi 

proiectelor academice de cercetare/colaborare ale Universităţii. 

(5)  sigurarea accesului la facilităţi de comunicare electronice pentru 

studenţii şi angajaţii universităţii conform specificului activității 

acestora.  

(6)  urnizarea de consultanță pentru utilizarea optimă a bazelor de date 
gestionate de sistemele informatice instalate în cadrul structurilor 

Universității. 

(7) Oferirea de consultanță pentru achiziţia de echipamente de tehnică de 
calcul şi comunicaţii. 

(8) Gestionarea evidenței licențelor software. 
(9) Identificarea necesităților în domeniul    şi identificarea soluțiilor 

posibile, propunerea, dezvoltarea și implementarea unor aplicații noi. 

(10) Instruirea utilizatorilor și urmărirea exploatării corecte a aplicațiilor 

și asigurarea securităţii datelor prelucrate. 

(11) Documentare permanentă privind realizarea și administrarea 

rețelelor precum și legile specifice și regulamentele interne ale 

universității. 

Art. 19. Proiectarea, dezvoltarea şi implementarea de sisteme și aplicații 

informatice poate fi realizată de angajați ai Universității  cadre didactice, 

cercetători sau personal tehnic specializat) ori de prestatori de servicii, 

contractați potrivit legislației în vigoare.  
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