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1 Accesul în contul utilizator 

Accesul în contul utilizator al site-ului web DCTI (login) se face individual, pe baza 
următoarelor informaţii: 

1. Locaţia paginii de acces:  https://www.cs.upt.ro/user 

2. Username:  <prenume>.<nume> 

3. Se introduce apoi parola. Pentru probleme legate de parolă, se contactează 
Secretariatul DCTI sau d-na. Ramona Cioargă. 

 

 
Fig. 1. Ecranul de acces în contul (profilul) de utilizator. 
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2 Introducerea informaţiilor de profil 

Site-ul web DCTI defineşte următoarele categorii de personal: 

 Personal academic (Academic Staff): cadrele didactice active ale 
departamentului 

 Cercetători (Researchers): doctoranzii în stagiu şi eventualul personal de 
cercetare al departamentului (angajat în statele de funcţiuni ale DCTI) 

 Tehnic şi administrativ (Technical and Administrative) 

 In Memoriam: foşti colegi de marcă ai departamentului, în prezent decedaţi 

 Foşti colegi (Former Colleagues): foşti colegi cadre didactice ale 
departamentului 

 Foşti doctoranzi (Former PhD Students) 

 Pentru fiecare persoană aparţinând unei categorii de mai sus există prevăzută pe site 
câte o pagină de profil. Pagina de profil reprezintă un set minim necesar de informaţii 
profesionale şi personale, oficiale la nivelul departamentului, formatate într-un stil unitar. 
Setul de informaţii din pagina de profil depinde de categoria de personal de care aparţine 
fiecare persoană. 

 Paginile de profil nu reprezintă pagini web personale şi nu includ toate informaţiile pe 
care o persoană ar putea să publice pe web. Pentru aceasta există creat cadrul necesar la 
nivelul departamentului (existenţa unui server specializat, cu conturile utilizatorilor membri ai 
departamentului şi cu link-uri de tipul:  
 https://www.cs.upt.ro/~<nume utilizator>). 

 

2.1 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil 

Secretariatul DCTI este responsabil cu crearea şi iniţializarea paginilor de profil (completarea 
informaţiilor de bază) pentru persoanele aparţinând tuturor categoriilor menţionate anterior. 

 

2.2 Introducerea informaţiilor de profil pentru Personalul academic 

Pagina de profil pentru membrii departamentului din categoria Personal academic va trebui 
completată şi menţinută la zi de către fiecare cadru didactic al departamentului, individual. 

 Fiecare pagină de profil este bilingvă – există o versiune în limba engleză şi una în 
limba română (traducere). Amândouă versiunile trebuie completate. Această cerinţă e, de 
altfel, valabilă pentru orice pagină de informaţii publicată pe site. Limba implicită a site-ului 
este engleza. 

 Recomandarea este ca introducerea informaţiilor de profil să înceapă în versiunea 
engleză, cu următorii paşi: 
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1. Se accesează contul de utilizator al site-ului web. 

2. Selectarea butonului Manage din bara de administrare din partea superioară a 
ferestrei principale, pentru a activa submeniul de administrare (vezi Fig. 2). 

3. Afişarea paginii de conţinut a site-ului prin selectarea butonului Content din 
cadrul submeniului de administrare (vezi Fig. 3). Ca rezultat, se vor afişa toate 
elementele de conţinut ale site-ului, denumite noduri. 

4. Căutarea nodurilor cu pagina de profil corespunzătoare utilizatorului – se poate face 
rapid prin introducerea numelui utilizatorului în câmpul de filtrare  Title  şi prin 
activarea butonului  Filter  (vezi Fig. 4). Ca rezultate, se vor afişa cele două 
noduri aferente paginilor de profil ale utilizatorului (în limba engleză şi română). 

5. Selectarea nodului cu pagina de profil în limba engleză şi editarea acestuia prin 
activarea butonului  Edit  (vezi Fig. 4). Ca rezultat, se va afişa formularul pentru 
introducerea informaţiilor de profil corespunzătoare paginii de limba engleză.  
Ca observaţie, nodul de limba română poate fi distins faţă de cel de engleză prin 
faptul că link-ul său (vizibil în partea de jos a ferestrei atunci când cursorul mouse-
ului se plimbă peste titlul nodului) conţine în mod adiţional secvenţa 
".../ro/..." (de exemplu: "https://cs.upt.ro/node/32" – link pentru 
nod de limba engleză şi "https://cs.upt.ro/ro/node/32" - link pentru nodul 
corespondent de limba română). Această observaţie este valabilă pentru toate 
nodurile site-ului. 

6. În formularul de introducere a informaţiilor de profil ce apare (vezi Fig. 5), se 
verifică întâi corectitudinea informaţiilor introduse deja în faza de iniţializare, de 
către Secretariatul DCTI. Dacă se observă eventuale probleme, se vor corecta. Apoi 
se vor completa în mod corespunzător informaţiile de profil personale, conform 
indicaţiilor de sub fiecare câmp din formular.  
Se vor completa cel puţin următoarele elemente: 

 Picture – opţional dar recomandat (rezoluţie minimă 200 x 300 pixeli) 
 Office location 
 Research fields 
 Short Bio 
 Department start year 
 Selected publications – selecţie cu cinci publicaţii reprezentative. Lista 

completă a publicaţiilor se poate introduce în pagina web personală. 

7. După ce au fost salvate datele introduse în formular, se caută şi se editează nodul cu 
pagina de profil în limba română. Aici, singurul element ce trebuie tradus, dintre 
cele enumerate la punctul anterior, este  Sort Bio, restul fiind preluate implicit 
de la nodul de limba engleză, deja completat. 

8. La final, după ce toate informaţiile necesare au fost introduse în cele două versiuni 
ale paginii de profil (engleză şi română), se poate ieşi din contul utilizator (logout) 
prin selectarea butonului cu numele de utilizator (în exemplul nostru, 
ioan.popescu), situat în bara de administrare, lângă butoanele Manage şi 
Shortcuts, iar apoi prin selectarea butonului  Log out  de dedesubt. 
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Fig. 2. Activarea submeniului de administrare. 

 

 
Fig. 3. Selectarea paginii de conţinut a site-ului. 
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Fig. 4. Filtrarea conţinutului după nume (titlul nodului) şi editarea unui nod. 

 

 
Fig. 5. Formularul de introducere a informaţiilor de profil. 
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2.3 Introducerea informaţiilor de profil pentru Doctoranzii în stagiu 

Pagina de profil pentru doctoranzii în stagiu ai departamentului (grupaţi în site-ul DCTI la 
categoria Cercetători) va trebui completată şi menţinută la zi de către fiecare conducător de 
doctorat al departamentului, individual. 

 Ca şi în cazul de la Subcapitolul 2.2, recomandarea este ca introducerea informaţiilor de 
profil ale fiecărui doctorand să înceapă în versiunea engleză, procedura fiind în mare măsură 
similară: 

1. Conducătorul de doctorat îşi accesează propriul cont de utilizator al site-ului web. 

2. Selectarea butonului  Manage  din bara de administrare din partea superioară a 
ferestrei principale, pentru a activa submeniul de administrare (vezi Fig. 2). 

3. Afişarea paginii de conţinut a site-ului prin selectarea butonului Content din 
cadrul submeniului de administrare (vezi Fig. 3). Ca rezultat, se vor afişa toate 
elementele de conţinut ale site-ului, denumite noduri. 

4. Căutarea nodurilor cu pagina de profil corespunzătoare doctorandului – se poate 
face rapid prin introducerea numelui doctorandului în câmpul de filtrare  Title  şi 
prin activarea butonului  Filter. Ca rezultate, se vor afişa cele două noduri 
corespunzătoare paginilor de profil ale doctorandului, pentru limba engleză şi 
română. 

5. Selectarea nodului cu pagina de profil în limba engleză şi editarea acestuia prin 
activarea butonului  Edit. Dacă opţiunea  Edit  nu este disponibilă (vezi Fig. 4) 
sau există alte probleme de accesare a nodului, se va anunţa Secretariatul DCTI. 

6. În formularul de introducere a informaţiilor de profil ce apare (vezi Fig. 5), se 
verifică întâi corectitudinea informaţiilor introduse deja în faza de iniţializare, de 
către Secretariatul DCTI. Dacă se observă eventuale probleme, se vor corecta. Apoi 
se vor completa în mod corespunzător informaţiile de profil ale doctorandului, 
conform indicaţiilor de sub fiecare câmp din formular.  
Se vor verifica şi completa cel puţin următoarele elemente: 

 Picture – opţional dar recomandat (rezoluţie minimă 200 x 300 pixeli) 
 Attributions  se verifică existenţa textului  PhD Student  în prima poziţie; 

dacă nu există, se va completa 
 Research fields 
 Department start year  anul înscrierii la doctorat 
 PhD Thesis Supervisor from DCTI 
 PhD Thesis Supervisor external 

7. După ce au fost salvate datele introduse în formular, se caută şi se editează nodul 
corespondent, pentru limba română. Aici, trebuie tradus un singur element dintre 
cele enumerate la punctul anterior, restul fiind preluate implicit de la nodul de 
limba engleză, deja completat: 

 Attributions  se verifică existenţa textului  Doctorand  în prima poziţie; 
dacă nu există, se va completa 
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2.4 Introducerea informaţiilor de profil pentru Foştii doctoranzi 

Introducerea prealabilă a informaţiilor de profil pentru foşti doctoranzi ai departamentului este 
necesară pentru înregistrarea în cadrul site-ului web a tezelor de doctorat susţinute în trecut. 

 Procedura constă din următorii paşi: 

1. Conducătorul de doctorat comunică Secretariatului DCTI numele complet al 
fostului doctorand, pentru iniţializarea paginii de profil corespunzătoare. 

2. După confirmarea primită de la secretariat, conducătorul de doctorat îşi accesează 
propriul cont de utilizator al site-ului web. 

3. În mod similar subcapitolelor 2.2 şi 2.3, va accesa apoi pagina de conţinut a site-
ului, va căuta şi va edita nodul cu pagina de profil în limba engleză corespunzătoare 
fostului doctorand. 

4. În formularul de introducere a informaţiilor de profil, va completa cel puţin 
următoarele elemente: 

 Picture – opţional dar recomandat (rezoluţie minimă 200 x 300 pixeli) 
 Attributions  se verifică existenţa textului  Former PhD Student  în 

prima poziţie; dacă nu există, o completează 
 Research fields 
 Department start year  anul înscrierii la doctorat 
 Department end year  anul susţinerii tezei de doctorat 
 PhD Thesis Supervisor from DCTI 
 PhD Thesis Supervisor external 

5. După ce au fost salvate datele introduse în formular, se caută şi se editează nodul 
corespondent, pentru limba română. Aici, trebuie tradus un singur element dintre 
cele enumerate la punctul anterior, restul fiind preluate implicit de la nodul de 
limba engleză, deja completat: 

 Attributions  se verifică existenţa textului  Fost doctorand  în prima 
poziţie; dacă nu există, se va completa 
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3 Ştiri, anunţuri şi evenimente DCTI 

Ştirile, anunţurile şi evenimentele DCTI reprezintă o componentă esenţială a site-ului şi a 
imaginii departamentului, constituind, alături de mesajele e-mail, mijlocul principal de 
diseminare a informaţiilor ce privesc departamentul. De asemenea, o parte din ştirile, 
anunţurile şi evenimentele DCTI constituie baza din care se generează automat pe site 
istoricul departamentului. 

 Publicarea ştirilor, anunţurilor şi evenimentelor este realizată de către Secretariatul 
DCTI, pe baza informaţiilor proprii sau a materialelor primite de la membrii 
departamentului spre publicare, după ce au fost aprobate de către Consiliul departamentului 
sau Directorul de departament. 

3.1 Conţinutul materialelor pentru publicarea Evenimentelor 

Evenimentele au o locaţie precizată şi, de regulă, o audienţă şi un interval de timp de 
desfăşurare. Exemple: conferinţă, prezentare, seminar, concurs profesional. 

 Elementele minimale de conţinut necesare publicării unui eveniment sunt: 

 Event title  titlul trebuie să descrie pe scurt, dar într-un mod cât mai clar şi mai 
interesant, evenimentul. 

 Event start date şi Event end date  intervalul de desfăşurare a 
evenimentului. Este obligatorie specificarea cel puţin a datei de start. 

 Event location  locaţia evenimentului. 

 Event picture  dacă s-a stabilit promovarea evenimentului şi în secţiunea 
Spotlight  a site-ului web DCTI (caruselul de imagini din pagina de start), atunci 
este obligatorie existenţa unei imagini cât mai reprezentative pentru eveniment, în 
format 16:9, la o rezoluţie minimă de 800x450 pixeli. 

 Body  descrierea evenimentului, care va trebui să fie suficient de detaliată pentru a 
furniza toate informaţiile relevante necesare. Aici se pot include şi imagini (altele 
decât cea din câmpul  Event picture  de mai sus). 

 Deşi se pot publica şi evenimente desfăşurate deja (în special pentru a fi incluse în 
secţiunea de istoric al departamentului), în majoritatea cazurilor, anunţarea evenimentelor 
trebuie realizată şi publicată cu cât mai mult timp posibil înaintea desfăşurării acestora. 

3.2 Conţinutul materialelor pentru publicarea Ştirilor şi Anunţurilor 

Ştirile şi anunţurile au un autor şi o dată, fără a avea neapărat şi o locaţie, audienţă sau un 
interval de desfăşurare, ca în cazul evenimentelor. Exemple: anunţarea şi promovarea unor 
rezultate deosebite la nivelul departamentului, un premiu sau o distincţie pentru un membru al 
departamentului, anunţarea unui rezultat al unei proceduri sau activităţi, un articol general pe 
o anumită temă în domeniul CTI, diferite anunţuri importante la nivelul departamentului. 

 Elementele minimale de conţinut necesare publicării unei ştiri sau a unui anunţ sunt: 
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 News title  titlul trebuie să descrie ştirea pe scurt, dar într-un mod cât mai clar şi 
mai interesant. 

 News date  data obţinerii rezultatului, premiului sau distincţiei, sau pentru alte 
tipuri de anunţ, data publicării anunţului. 

 News author  autorul ştirii/anunţului. 

 News picture  dacă s-a stabilit promovarea ştirii şi în secţiunea  Spotlight  a 
site-ului web DCTI (caruselul de imagini din pagina de start), atunci este obligatorie 
existenţa unei imagini cât mai reprezentative pentru subiectul ştirii, în format 16:9, la 
o rezoluţie minimă de 800x450 pixeli. 

 Body  descrierea ştirii/anunţului, care va trebui să fie suficient de detaliată pentru a 
furniza toate informaţiile relevante necesare. De exemplu, pentru anunţarea unor 
rezultate deosebite, descrierea ar trebui sa fie sub forma unui mini-articol, de genul 
celor de "popularizare a ştiinţei" (adică sa prezinte realizările/rezultatele obţinute, în 
termeni nu foarte tehnici), incluzând şi imagini legate de eveniment, echipă şi 
rezultate. Aceste imagini sunt diferite faţă de cea din câmpul  News picture  de 
mai sus. 

 Dacă subiectul ştirii se referă la un moment din viitor, materialul trebuie realizat şi 
publicat cu cât mai mult timp posibil înainte. 
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4 Teze de doctorat, susţinute şi publicate în departament 

Introducerea informaţiilor corespunzătoare unei teze de doctorat susţinută în cadrul 
departamentului se va efectua, de regulă, de către conducătorul de doctorat respectiv. Pe de 
altă parte, un membru al departamentului îşi poate introduce pe site propria teză, în locul 
conducătorului său de doctorat. 

 Odată introduse informaţiile aferente, teza va apărea în mod automat, atât în paginile de 
profil ale autorului şi conducătorului de doctorat, cât şi în alte secţiuni ale site-ului. 

 În cazul în care informaţiile despre teza de doctorat sunt introduse de către conducătorul 
de doctorat, se vor parcurge următorii paşi: 

1. Conducătorul de doctorat verifică în prealabil existenţa informaţiilor de profil în 
site-ul web DCTI ale autorului tezei. Dacă profilul acestuia nu există, va parcurge 
procedura din subcapitolul 2.4. 

2. Conducătorul de doctorat îşi accesează propriul cont de utilizator al site-ului web. 

3. În mod similar subcapitolelor 2.2 şi 2.3, va accesa pagina de conţinut a site-ului. 

4. Dacă teza de doctorat există pe site şi se doreşte doar modificarea unor informaţii, 
se va căuta după titlu în pagina de conţinut şi apoi se va edita nodul de limba 
engleză sau română, după caz.  
Ca observaţie, editarea nodului respectiv se va putea face doar dacă a fost creat de 
către aceeaşi persoană (utilizator). Această observaţie este valabilă, de altfel, 
pentru toate nodurile site-ului (cu excepţia utilizatorilor cu drepturi speciale). 

5. Dacă teza de doctorat nu există încă, atunci trebuie adăugată în site, ca set nou de 
noduri (pentru limba engleză şi română). Pentru aceasta, în pagina de conţinut a 
site-ului, se accesează butonul  Add content (vezi Fig. 6), apoi se selectează 
PhD Thesis (vezi Fig. 7). Se va introduce întâi nodul de limbă engleză. 

6. În formularul de introducere a informaţiilor, se vor completa următoarele elemente: 

 Thesis title – titlul în limba engleză al tezei 
 Thesis pub year  anul publicării 
 Thesis author from DCTI  se selectează autorul tezei (vezi şi pasul 1) 
 PhD Supervisor from DCTI 
 PhD Supervisor external 
 Thesis research fields 
 Thesis website  link către pagina web sau documentul tezei de doctorat. 

7. După ce au fost salvate datele introduse în formular, se revine în pagina de conţinut 
a site-ului, se caută nodul de limba engleză adăugat la pasul anterior şi se selectează 
Translate  din submeniul de operaţii al nodului (vezi Fig. 8). Aici, trebuie tradus 
un singur element dintre cele enumerate la pasul anterior, restul fiind preluate 
implicit de la nodul de limba engleză, deja completat: 

 Thesis title  titlul în limba română al tezei. 



 DEPARTAMENTUL   2, Vasile Pârvan Bvd., 300223 Timisoara, Romania 
 CALCULATOARE   + 40 256 3273, +40 256 3261 
 ŞI TEHNOLOGIA  secrectariat@cs.upt.ro 

  INFORMAŢIEI   www.cs.upt.ro 
 
 
 
 

 
 Programming your future, since 1966.  Pag.  13  |  18 

 
Fig. 6. Adăugarea unui nod nou, din pagina de conţinut a site-ului. 

 

 
Fig. 7. Selectarea tipului de conţinut  PhD Thesis  pentru adăugarea unui nod nou. 
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Fig. 8. Opţiunea  Translate  din submeniul de operaţii al unui nod, din pagina de conţinut. 
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5 Proiecte şi granturi de cercetare-dezvoltare relevante 

În secţiunea Research (Cercetare) a site-ului web DCTI există o subsecţiune dedicată 
proiectelor şi granturilor de cercetare-dezvoltare relevante pentru departament. 

 Ca şi în cazul paginilor de profil, aceste proiecte nu trebuie neapărat să reprezinte 
totalitatea proiectelor dezvoltate sau la care a participat un membru al departamentului. Pentru 
aceasta există pagina web personală. Proiectele de cercetare-dezvoltare relevante pentru 
departament sunt în general proiecte conduse de un membru DCTI, în calitate de director 
(Principal Investigator) sau responsabil de proiect ca partener. De asemenea, aceste proiecte 
au rezultate ştiinţifice clare, consistente, publicate în reviste/conferinţe de specialitate, sau 
chiar brevetate. 

 Introducerea informaţiilor corespunzătoare unui proiect se va efectua, de regulă, de 
către directorul/responsabilul de proiect. Pentru aceasta, se vor parcurge următorii paşi: 

1. Se accesează contul de utilizator al site-ului web. 

2. În mod similar subcapitolelor 2.2 şi 2.3, se va accesa pagina de conţinut a site-ului. 

3. Dacă proiectul există pe site şi se doreşte doar modificarea unor informaţii, se va 
căuta după titlu în pagina de conţinut şi apoi se va edita nodul de limba engleză sau 
română, după caz. 

4. Dacă proiectul nu există încă, atunci trebuie adăugat în site, ca set nou de noduri 
(pentru limba engleză şi română). Pentru aceasta, în pagina de conţinut a site-ului, 
se accesează butonul Add content (vezi Fig. 6), apoi se selectează 
Projects (vezi Fig. 9). Se va introduce întâi nodul de limbă engleză. 

5. În formularul de introducere a informaţiilor, se vor completa cel puţin următoarele 
elemente: 

 Project title – titlul în limba engleză al proiectului 
 Project website  link către pagina web a proiectului (dacă există) 
 Project image  o imagine reprezentativă pentru proiect (poate fi inclusiv o 

imagine tip poster, sau o schemă bloc, sau un grafic cu rezultate) 
 Project abstract  rezumatul, sau o scurtă descriere a proiectului, în limba 

engleză 
 Project Director external  numele şi prenumele directorului de proiect, 

pentru cazul în care acesta nu e membru al departamentului (de exemplu, în cazul 
proiectelor în consorţiu, la care UPT a fost partener) 

 Project Manager from DCTI  se selectează membrul de departament 
responsabil (sau directorul) de proiect 

 Project team from DCTI  se selectează membrii de departament din cadrul 
echipei de cercetare (excluzând responsabilul de proiect) 

 Project team external  se introduce numele membrilor echipei de proiect 
din afara departamentului (ce nu au profil pe site-ul web DCTI), dacă există 
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 Project research fields  se selectează Domeniile de cercetare ale 
proiectului (se apasă tasta CTRL pentru selecţia mai multor domenii). Pentru 
fiecare Domeniu de cercetare, primul Subdomeniu (având numele identic cu al 
Domeniului de cercetare) include, la modul general, toate celelalte Subdomenii ce 
nu se regăsesc în listă 

 Project value  valoarea (finanţarea) proiectului, recomandat a fi exprimată 
în EUR sau USD 

 Project start date  data de start a proiectului. Dacă nu se cunoaşte ziua 
exactă, se introduce prima zi a lunii respective 

 Project end date  data finalizării proiectului  pentru proiectele finalizate. 
Dacă proiectul este încă în derulare (activ), se lasă acest câmp necompletat. 

6. După ce au fost salvate datele introduse în formular, se revine în pagina de conţinut 
a site-ului, se caută nodul de limba engleză adăugat la pasul anterior şi se selectează 
Translate din submeniul de operaţii al nodului (vezi Fig. 8). Aici, trebuie traduse 
următoarele elemente dintre cele enumerate la pasul anterior, restul fiind preluate 
implicit de la nodul de limba engleză, deja completat: 

 Project title – titlul în limba română al proiectului 
 Project abstract  rezumatul, sau o scurtă descriere a proiectului, în limba 

română. 

 

 
Fig. 9. Selectarea tipului de conţinut  Projects  pentru adăugarea unui nod nou. 
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6 Responsabili şi informaţii suplimentare 

6.1 Responsabilităţi legate de conţinutul site-ului web DCTI 

Tab. 1. Responsabilităţile legate de conţinutul site-ului DCTI 

Tip de conţinut 
web 

Atribuţii Responsabil 

 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil Secretariat DCTI Pagina de 
profil pentru 
Personalul 
academic 

 Introducerea informaţiilor pentru cele două noduri 
ale paginii de profil (limba engleză şi română)  
subcapitolul 2.2 

Fiecare cadru 
didactic al DCTI 

 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil Secretariat DCTI Pagina de 
profil pentru 
Doctoranzii în 
stagiu 

 Introducerea informaţiilor pentru cele două noduri 
ale paginii de profil (limba engleză şi română)  
subcapitolul 2.3 

Conducătorul de 
doctorat al fiecărui 
doctorand 

 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil Secretariat DCTI Pagina de 
profil pentru 
Foştii 
doctoranzi 

 Transmiterea spre Secretariatul DCTI a numelui 
complet al fostului doctorand, pentru crearea şi 
iniţializarea profilului 

 Introducerea informaţiilor pentru cele două noduri 
ale paginii de profil (limba engleză şi română)  
subcapitolul 2.4 

Conducătorii de 
doctorat ai foştilor 
doctoranzi 

Paginile de 
profil pentru 
celelalte 
categorii de 
personal 

 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil 
 Introducerea informaţiilor pentru cele două noduri 

ale paginii de profil (limba engleză şi română), pe 
baza informaţiilor proprii sau a materialelor 
primite de la membrii departamentului spre 
publicare 

Secretariat DCTI 

 Crearea materialelor de conţinut pentru publicarea 
evenimentelor, ştirilor sau anunţurilor  
subcapitolele 3.1 şi 3.2 

Membrii 
departamentului 

Evenimente, 
ştiri şi anunţuri 

 Publicarea evenimentelor, ştirilor şi anunţurilor pe 
baza informaţiilor proprii sau a materialelor 
primite de la membrii departamentului spre 
publicare, după ce au fost aprobate de către 
Consiliul DCTI sau Directorul de departament 

Secretariat DCTI 

Teze de 
doctorat 
susţinute 

 Verificarea prealabilă a existenţei paginii de profil 
pe site a fostului doctorand 

 Crearea celor două noduri ale paginii cu teza de 
doctorat (limba engleză şi română) şi introducerea 
informaţiilor  capitolul 4 

Conducătorii de 
doctorat ai 
departamentului 

Proiecte de 
cercetare 

 Crearea celor două noduri ale paginii cu proiectul 
de cercetare (limba engleză şi română) şi 
introducerea informaţiilor  capitolul 5 

Membrii 
departamentului 
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6.2 Responsabilităţi generale şi informaţii suplimentare legate de site-ul web 

Tab. 2. Responsabilităţile generale şi informaţiile suplimentare legate de site-ul DCTI 

Nivel Atribuţii şi informaţii Responsabil 

1  Informaţii generale despre structura şi operarea site-ului 
 Informaţii generale despre utilizarea site-ului 
 Editare generală site 
 Crearea şi iniţializarea paginilor de profil 
 Publicarea ştirilor, anunţurilor şi evenimentelor, 

pe baza informaţiilor proprii sau a materialelor primite de la 
membrii departamentului spre publicare, după ce au fost 
aprobate de către Consiliul departamentului sau Directorul de 
departament 

Secretariat DCTI 

2  Informaţii detaliate despre structura şi operarea site-ului 
 Informaţii detaliate despre utilizarea site-ului 
 Administrare conţinut site 

Ramona Cioargă 

3  Informaţii tehnice despre structura şi operarea site-ului 
 Suport tehnic 
 Administrare site 

Răzvan Cioargă 

4  Informaţii despre structura, operarea şi utilizarea site-ului 
 Suport tehnic 
 Administrare site 
 Dezvoltare site 

Mihai Micea 

 

 

 

 

 

 


