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1.

Site-ul Institutului de Relatii Internationale din Moldova (IRIM), reprezinta imagmea $1
materialele oficiale ~i/sau autorizate a IRIM in reteaua informationala (web).

2.

Cerintele generale catre Site-ul IRIM $i structura lui se aproba de catre Biroul de administrare
IRIM, care monitorizeaza $i respectarea cerintelor $i structurii aprobate.

3.

Site-ul IRIM contine in structura sa informatii generale despre IRIM, administratie, facultati,
catedre, sectii etc., blocul de informatii pentru viitorii studenti, platforma Moodle, zona publica
privind diverse avize $i noutati.

4.

Fiecare pagina a site-ului are versiunea romana, engleza $i rusa.

5.

Subdiviziunile universitare (facultatile, catedrele, biblioteca

~.a.)

au dreptul sa elaboreze $i sa

gestioneze pagini Web proprii.
6.

in cadrul subdiviziunii, prin dispozitia $efului de subdiviziune se nume$te persoana
responsabila pentru elaborarea $i sustinerea paginii Web.

7.

Persoanele responsabile de elaborarea $i sustinerea Site-ului $i paginilor Web ale
subdiviziunilor poarta intreaga raspundere pentru calitatea paginii $i corespunderea ei Legii
audiovizualului nr. 603-XIII din 03.10.1995.

8.

Se interzice:

a.

plasarea informatiei cu continut brutal $i insultator, care duce la declan$area conflictelor
nationale, religioase $i sociale, materialelor cu spirit de intoleranta, vrajba sau propagarea
razboiului, precum ~i alta informatie interzisa de a fi raspindita, stabilita de catre legislatia RM;

b.

raspindirea informatiei, care este proprietate intelectuala $i este protejata de Legea cu privire la
drepturile autorului;

c.

raspindirea informatiei ce contine reclama comerciala a diferitor produse $i servicii.

9.

Responsabila pentru elaborarea $i gestionarea operativa a Site-ului IRIM este persoana
desemnata prin ordinul rectorului, care:

a)

asigura realizarea conceptiei grafice a Site-ului;

b) asigura suportul $i deservirea tehnica a Site-ului;
c)

efectueaza modificarea designului paginii web in functie de noile necesitati;

d) supravegheaza $i mentine permanent functionalitatea Site-ului;
e)

efectueaza prelucrarea tehnica ~i grafica a textelor, foto inainte de plasare;

f)

efectueaza postarea, actualizarea sau modificarea informatiilor prezentate de subdiviziunile

IRIM (texte, imagini etc.);
g) administreaza baza de date;
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h)

monitorizeaza traficul pe site, elaboreaza statistici periodice privind numarul de vizite,
vizitatori etc.

10. Administrarea zonei de informatii generale despre institut, precum ~i coordonarea ~1
centralizarea informatiilor de pe paginile web ale facultatilor ~i departamentelor este asigurata
de o persoana desemnata special in acest scop de rector, care:
a)

gestioneaza informatiile de pe paginile web ale IRIM in colaborare cu facultatile

~1

departamentele;
b)

asigura comunicarea eficienta ~i corecta a informatiilor despre universitate in mediul exterior;

c)

realizeaza redactarea anunturilor ~i informatiilor ce urmeaza a fi plasate;

d)

organizeaza traducerea in alte limbi a textelor

e)

asigura actualizarea permanenta a informatiilor (text, imagine) difuzate pe site-ul IRIM;

f)

modifica informatiile continute in diferite sectiuni ale Site-ului IRIM in functie de schimbarile

~i

informatiilor ce urmeaza a fi plasate;

care au loc ill structura organizationala ~i componenta nominala a subdiviziunilor IRIM;
g)

asigura protejarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia in vigoare;

h) tine cont de calendarul evenimentelor

~i

activitatilor de interes public din IRIM

~i

reflecta pe

site evenimente sau actiuni cu impact mediatic, adresate potentialilor candidati in studenti,
studentilor, absolventilor, agentilor economici etc. pentru a mentine in actualitate

~i

a dezvolta

imaginea universitatii;
i)

colaboreaza la elaborarea materialelor ~i sustinerea actiunilor de promovare a ofertei
educationale a IRIM;

j)

asigura redactarea continutului informatiilor insotitoare pentru materialele de promovare ale
IRIM;

k)

elaboreaza

~i

inainteaza propuneri privind imbunatatirea functionalitatii Site-ului in functie de

noile necesitati.
11. Decanii facultatilor, ~efii de catedre sefii altor subdiviziuni au urmatoarele atributii:
a)

colectarea ~i prezentarea informatiei pentru pagina sa proprie de pe site, precum ~i informatia
pentru pagina generala despre evenimentele importante (conferinte, simpozioane, aniversari,
rezultate

~tiintifice

remarcabile etc.), care au loc la IRIM, la facultate, catedre

~i

alte

subdiviziuni;
b)

asigurarea transparentei ~i actualizarii informatiei cu privirea la programul/programele de studii
de care facultatea/catedra este responsabila, alte activitiiti didactice;
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c) prezentarea in permanenta pentru actualizare administratorului Siteului a informatiilor,
evenimentelor, fotografiilor, pentru a mentine paginile site-ului departamentului, facultatii,
catedrei sau subdiviziunii, cu informatii proaspete;
d) prezentarea administratorului Site-ului a propunerilor de modificare a informatiilor continute in
diferite sectiuni ale paginii !n functie de schimbarile care au loc in cadrul facultatii, catedrei sau
subdiviziunii.
12.

lnformatia pentru Site-ul IRIM se prezinta, de regula, in forma electronica

limbile romana, engleza

~i

rusa, aprobata de decanul facultatii,

~eful

~i

tiparita, in

de catedra sau conducatorul

subdiviziunii. Fotografiile se prezinta in original sau in forma electronica.
13 .

Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii de catre Senatul IRIM.

14.

Modificari in prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia Senatului IRIM.
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