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1. SCOP 

Prezenta procedură tratează diverse situații în care este necesară intervenția personalului din cadrul 

DGICD pentru acordarea/suspendarea unor drepturi în sistemele informatice centralizate ale UDJG, în situația 

următoarelor modificări ale statutului personalului contractual: intrare în sistem; transfer; detașare; ieșire din 

sistem. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, difuzat în regim 

CONTROLAT şi destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestui 

document sau reproducerea în orice publicaţie și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al 

conducerii UDJG. 

 

3. PRESCURTĂRI 

UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

DGICD – Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale; 

IOSUD –  Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

DJRU  – Direcțiea Juridică și Resurse Umane; 

 

4. DESCRIEREA PROCEDURII 

4.1. Intrarea în sistem 

În momentul angajării unei persoane în cadrul UDJG, se urmează următoarea procedură:  

• Biroul personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia de angajare; 

• Persoana responsabilă din cadrul DGICD creează un cont de e-mail noului angajat, în forma: 

prenume.nume@ugal.ro, parola urmând a fi primită de către acesta prin SMS la numărul de telefon 

specificat (sau i se transmit personal);  

• În momentul creării adresei de e-mail, angajatul beneficiază de acces în cadrul rețelei Wi-Fi a UDJG 

pe baza numelui de utilizator și a parolei primite; 

• Utilizatorul, odată intrat în posesia credențialelor de acces, are obligația șă își schimbe parola de 

acces în interfața web a serverului de email (https://webmail.ugal.ro) și de a nu transmite altor 

persoane credențialele de acces în căsuța poștală, cât și în rețeaua de comunicații de date (RCD) a 

universității; 

• Se introduce persoana în cadrul adresei/adreselor de grup sau alias-uri de tip staff, în funcție de caz; 

• Responsabilul din cadrul DGICD realizează modificările necesare în platforma HR, după caz. 

 

4.1.1. Doctoranzi sau cercetători postdoctorali care nu au contract de muncă cu UDJG 

• În cazul  necesității creării unei adrese de e-mail pentru doctoranzi sau cercetători postdoctorali care 

nu au contract de muncă cu UDJG, aceasta se face la cererea conducătorului de doctorat sau 

secretariatului doctorat.  

• Secretariatul doctorat transmite către DGICD numele și prenumele doctorandului / cercetătorului 

postdoctoral și un număr de telefon pentru primirea datelor de conectare (sau i se transmit personal). În 

momentul creării adresei de e-mail, doctorandul / cercetătorul postdoctoral, beneficiază de acces în 
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cadrul rețelei Wi-Fi ale UDJG pe baza numelui de utilizator și a parolei primite; 

• Contul de e-mail va fi dezactivat în momentul finalizării stagiului doctoral, odată cu transmiterea 

acestei informații de către secretariatul doctorat (IOSUD). Acesta transmite către DGICD orice 

modificare a statutului doctorandului / cercetătorului postdoctoral pentru modificarea accesului la 

resursele informatice ale UDJG. 

 

4.1.2. Studenți 

• Studenții UDJG au acces la e-mail profesional în domeniul student.ugal.ro;  

• Studenții se pot înregistra singuri cu ajutorul unui număr de telefon mobil prin intermediul 

platformei www.student.ugal.ro; 

• Utilizând credențialele contului de e-mail, studenții se pot conecta la rețeaua Wi-Fi a UDJG 

(accesând rețeaua EduRoam) pentru acces Internet; 

• Utilizând credențialele contului de e-mail, studenții au acces la situațiile școlare. 

 

4.2. Transfer în altă structură în cadrul UDJG 

• Biroul personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia de transfer; 

Se păstrează adresa de e-mail, respectiv credențialele de acces în platforma HR, sistemul Wi-Fi 

și/sau sistemele informatice centralizate ale UDJG; 

• Dacă este cazul, persoana responsabilă din cadrul DGICD elimină persoana din cadrul 

adresei/adreselor de grup sau alias-uri de tip staff în cadrul cărora era listată datorită apartenenței la 

vechea structură și introduce persoana în cadrul adresei/adreselor de grup sau alias-uri de tip staff, 

după caz; 

• Responsabilul din cadrul DGICD realizează modificările necesare în platforma HR, după caz. 

 

4.2.1. Modificări de privilegii ca urmare a modificării statutului / funcției personalului contractual 

• Biroul personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia de transfer; 

• Persoana responsabilă din cadrul DGICD va efectua modificările aferente, după caz (adăugare, 

eliminare adresă de e-mail a angajatului în cadrul adreselor de grup sau alias-uri de tip staff). 

• Dacă angajatul accede într-o funcție de conducere care beneficiază de drepturi suplimentare în 

sistemul HR, se adaugă drepturile respective. 

• Dacă angajatul nu mai deține o funcție care beneficiază de drepturi suplimentare în sistemul HR, se 

elimină drepturile respective. 

 

4.3. Detașări temporare la alte instituții  

• Biroul personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia de detașare;  

• Adresa de e-mail a angajatului va fi eliminată din cadrul adreselor de grup sau alias-uri de tip staff de 

care aparținea, pe perioada detașării; 

• Persoana responsabilă din cadrul DGICD ia în evidență contul de e-mail al angajatului pe perioada 

detașării în vederea eliminării în cazul în care persoana detașată nu mai revine în instituție; 

• Persoana/persoanele responsabile din cadrul DGICD efectuează în platforma HR modificările 
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specifice detașării. 

 

4.4. Ieșiri din sistem 

• Biroul personal din cadrul DJRU informează angajatul asupra dezactivării contului de e-mail și a 

drepturilor de acces în platforma HR și/sau alte sisteme informatice centralizate ale UDJG la care 

angajatul avea acces. 

• Biroul Personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia; 

• Persoana responsabilă din cadrul DGICD dezactivează contul de e-mail al angajatului și și o elimină 

din cadrul adreselor de grup sau alias-uri de tip staff de care aparținea; 

• Responsabilul din cadrul DGICD închide norma angajatului din platforma HR și/sau alte sisteme 

informatice centralizate ale UDJG la care angajatul avea acces. 

 

4.4.1. Pensionări 

• Biroul personal din cadrul DJRU informează angajatul că accesul la contul de e-mail va fi dezactivat 

după o perioadă de grație de 4 luni de la data pensionării.  

• Menținerea accesului la contul de e-mail poate fi prelungită pe perioade de grație de câte un an de zile 

pe baza unor solicitări ale Decanului / Directorului / Șefului de birou/ Facultății / Serviciului unde a 

activat acesta, după caz.  

• Biroul personal din cadrul DJRU transmite către DGICD decizia; 

• Adresa de e-mail a angajatului va fi eliminată din cadrul adreselor de grup sau alias-uri de tip staff de 

care aparținea, după caz; 

• Responsabilul din cadrul DGICD închide norma angajatului din platforma HR, dacă angajatul 

pensionat nu mai are relații contractuale (conducere doctorat, proiecte, plata cu ora, etc.) cu UDJG; 

• Persoana responsabilă din cadrul DGICD suspendă contul de e-mail al angajatului pensionat după 

expirarea perioadei de grație, dacă nu s-a mai solicitat nico prelungire. 

 

5. RECOMANDĂRI 

DGICD recomandă fiecărui utilizator schimbarea parolei de acces la căsuța de poștă electronică din 

domeniul ugal la un interval de 60 de zile, pentru a preîntâmpina accesările nedorite. 

DGICD recomandă fiecărui utilizator să nu furnizeze parola nimănui și să nu o utilizeze decât pe site-

uri din domeniul ugal.ro.  

Atenție! DGICD și niciun alt serviciu din cadrul UDJG nu vă va solicita 

confirmarea contului sau a parolei pentru motive de spațiu disc, expirarea contului 

sau oricare alte motive! 

 

6. ANEXE 

✓ Anexa 1 - Diagrama activităților desfășurate, după caz, de DGICD pentru alocări / modificări de 

drepturi în sistemele informatice 
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ANEXA 1 - Diagrama activităților desfășurate, după caz, de DGICD pentru alocări / modificări de 

drepturi în sistemele informatice 
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