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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a semnat contractul de finanțare pentru  
implementarea proiectului „Transformarea ecosistemului universitar prin 
tranziția digitală către un viitor european sustenabil - eUT4ALL” (cod proiect e-
PNRR 1277457265), depus în cadrul  PNRR/2022/C15/MEDU/I16  - Apel competitiv 
de proiecte, dedicat universităților de stat și private, pentru a crește 
competitivitatea internațională a concentrărilor academice și pentru a dezvolta 
programe academice comune în domenii cu relevanță socio-economică (smart 
specialisation) prin diferite tipuri de investiții în infrastructură digitală universitară 
și prin formarea de competențe digitale avansate. dedicat acțiunilor pentru 
digitalizarea universităților.  

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta C15: Educație în cadrul Investiției 16: Digitalizarea universităților 
și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului / Reformei 5: 
Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației. 

Valoare totală a contractului de finanțare  este de 34.934.800 RON, din care valoarea 
nerambursabilă finanțată din PNRR este de 34.499.927 RON. 

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu direcțiile și măsurile pentru 
transformarea digitală a UTCN propuse în strategia pentru digitalizarea universității. 
Astfel, implementarea proiectului urmărește: 

• dezvoltarea infrastructurii digitale specifice domeniilor de specializare 
prioritare asociate programelor de studii la nivelul facultăților - 21 centre și 
laboratoare noi sau modernizate, 

• dezvoltarea infrastructurii digitale transversale, la nivel instituțional - 8 
infrastructuri digitale noi sau modernizate, 

• creșterea competențelor digitale specifice ale studenților prin dezvoltarea a 
15 programe de studii noi în domenii de specializare prioritare (2 programe 
de licență și 13 programe de masterat) ce vor avea un caracter aplicativ 
rezultat din colaborarea pe care UTCN o are cu partenerii din mediul 
economic, 

• formarea competențelor digitale avansate a studenților și personalului 
universității pentru a putea face față la provocările educației hibride și la 
integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional. De asemenea, prin 
proiect se urmărește participarea la programe de formare a competențelor 
digitale, pentru profesii emergente, programe de training pentru upskilling și 
newskilling.  
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Beneficiarii investițiilor finanțate prin acest nou proiect sunt studenții UTCN de la 
toate ciclurile de studii - licență, masterat, doctorat, precum și personalul didactic, 
didactic auxiliar și de cercetare. 

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare a acestuia 
realizându-se în intervalul septembrie 2022  - septembrie 2025. 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României”  
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