ReteRom 1.9:
Realizare pagina web.
1. Destinatia site-ului
Asigura vizibilitatea si diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului.

2. Arhitectura site
Pagina este compusa dintr-un “landing zone” si patru componente: “DESCRIERE”,
“RAPOARTE”, “ECHIPA” si “CONTACT”.
Meniul este unic si poate fi accesat din orice locatie a paginii. Nu exista meniuri
secundare sau ramificate, intregul continut fiind cuprins in aceste legaturi.

2.1. Descriere componente
“Landing zone”: este partea pe care orice utilizator o vede la accesarea paginii.
Contine numele proiectului; patru butoane care fac legatura catre cele patru proiecte
componente (Cobiliro, Teprolin, Tadarav si Sintero); cat si banda de informare a
finantarii (“This work was supported by a grant of the Romanian Ministery of Research and
Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0818 - 73/2018 ,
within PNCDI III”). Cat timp utilizatorul se afla in aceasta zona meniul este extins din

punct de vedere grafic. Orice alta zona transforma meniul intr-o versiune redusa.
Acest feature a fost implementat in scopul de a oferi utilizatorilor cea mai buna
vizibilitate a continutului cautat.
“DESCRIERE”: Contine descrierile celor patru proiecte componente ale proiectului
ReTeRom. Pentru fiecare proiect component este prezentata denumirea proiectului;
obiectivul general; aplicabilitatea si o scurta motivatie a activitatilor cuprinse in
respectivul proiect component. Tot aici, in zona fiecarui proiect component, pot fi
gasite si denumirile fiecarei activitati a proiectului cu link direct catre livrabilul
realizat pentru activitatea respectiva. Paginile web ale fiecarui proiect component pot
fi accesate si din aceasta zona.
“RAPORTARE”: Raportare si Publicatii – contine o prezentare grafica a tuturor
livrabilelor, si publicatiilor care au obtinute in cadrul proiectului, ordonate pe
activitati si fara a tine cont de proiectul component din care fact parte.
“ECHIPA”: Prezentarea echipei componente a proiectului, din partea fiecarui
partener, cu legatura directa la pagina personala a fiecarui participant.
“CONTACT”: Adresa de contact a proiectului.

2.2. Navigare
Pagina este construita pe principiul “one-page”, toata informatia directa poate fi
accesata din pagina principala a proiectului si este prezentata pe o structura verticala,
succesiune de zone. Exista link-uri catre pagini externe cum ar fi paginile proiectelor
componente sau paginile personale ale participantilor.

Navigarea intre zone se face prin “scroll” vertical sau prin folosirea butoanelor din
meniu. Meniul este accesibil in permanenta pe toata durata vizualizarii paginii.

3. Continut asociat
In cadrul proiectului ReTeRom exista patru proiecte componente. Pentru fiecare
dintre aceste proiecte exista o pagina web accesibila aceasta pagina. Exceptie face
proiectul Teprolin, care foloseste tot aceasta pagina.

Enumerare proiecte:
COBILIRO - Corpus bimodal pentru limba romana adnotat pe multiple niveluri.
TEPROLIN - Tehnologii pentru procesarea limbajului natural – text.
TADARAV - Tehnologii pentru adnotarea automata a datelor audio si pentru
realizarea interfetelor de recunoastere automata a vorbirii.
SINTERO - Tehnologii de realizare a interfetelor om-masină pentru sinteza textvorbire cu expresivitate.

4. Drepturi de administrare
Drepturile de administrare a paginii revin institutului coordonator ICIA

5. Drepturi de acces
5.1. in calitate de consultanti:
Partenerii proiectului au drepturi de consultant.
5.2. vizualizare:
Orice persoana publica sau privata are drepturi de vizualizare a paginii si a
continutului asociat.

