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Cresterea relevantei 

universitare in spatiul 
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deontologiei

și eticii academice
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Perioada de implementare: MAI-DEC 2021



https://ecampus.utcluj.ro/

Scopul
Proiectului

Transformarea și adaptarea procesului educațional din Universitatea Tehnică din

Cluj-Napoca la cerințele de reziliență necesare derularii activității în scenarii hibride

(online și clasic) prin integrarea resurselor informatice existente și extinderea

proceselor digitalizate cu respectarea deontologie și eticii în mediul

virtual, în conformitate cu obiectivele europene, naționale și instituționale



https://ecampus.utcluj.ro/

Obiectiv 1

Cresterea gradului institutional de digitalizare si 

utilizare a platformelor informatice suport pentru

facilitarea activitatii didactice prin

operationalizarea Departamentului pentru

Digitalizare al UTCN si dezvoltarea de

fluxuri/procese in sprijinul activitatii educationale

automatizate digital

Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 2

Imbunatatirea calitatii si securitatii informatice 

a relatiei mediata digital cu studentii si 

centrarea pe student a serviciilor digitalizate 

prin reducerea numarului de credentiale 

necesare pentru accesul la serviciile existente 

si integrarea institutionala a acestor servicii

Obiectiv 3

Modernizarea infrastructurii, a spatiilor si 

logisticii pentru sustinerea cresterii calitatii

activitatii didactice la nivelul facultatilor prin

achizitia de echipamente, licente software 

si derularea de activitati pilot de predare-

invatare cu suportul acestora

Obiectiv 4

Perfectionarea continua a personalului si studentilor

in contextul integrarii IT&C in procesul educational,

schimbul de continut pedagogic digital si dezvoltarea

de competente bazate pe tehnologii educationale prin

participarea la cursuri, scoli de vara si schimburi de 

experienta

Obiectiv 5

Promovarea respectarii deontologiei si eticii academice

inclusiv in mediul virtual prin cresterea gradului de

constientizare a aspectelor legate de conduita, securitatea

informationala, viata privata si datele personale in mediul

online (GDPR), drepturile de proprietate asupra informatiilor

digitale si metode semi-automate de identificare a 

similitudinilor
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Echipa
de implementare

Ciupe Aurelia – expert tehn. educ.

Burnete Vlad – expert tehn. educ.

Chioreanu Laurențiu – expert IT&C

Campean Ioan – expert IT&C

Bajenariu Silviu – expert IT&C

Voicu Vladimir – expert IT&C

Cont Miruna – expert IT&C

Lupascu Andreea – expert IT&C

Ruscan Ana Maria – expert IT&C

Crivei Liana – expert IT&C

Miron Virginia – expert IT&C

Lupou Marius – expert IT&C

Orza Bogdan – Manager proiect

Meza Șerban – Manager executiv

Bolunduț Lucia – Resp. financiar

Goga Adriana – Resp. resurse umane

Munceanu Adrian – Resp. achiziții



https://ecampus.utcluj.ro/

Activități
și rezultate 1

Activitatea 1 Operationalizarea departamentului pentru digitalizare din UTCN, crearea 

unui nou site

Activitatea 2 Asigurarea serviciilor de suport si asistenta pentru utilizarea la nivel 

institutional in mod integrat a platformei educationale in toate activitatile cu caracter

didactic

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

Regulamentul de 

organizare si functionare

a departamentului pentru 

digitalizare

Regulament de utilizare a 

resurselor IT si de 

derulare a activitatilor prin

intermediul tehnologiei si 

al internetului

Portal Departamentului 

pentru digitalizare

https://utcluj.digital/

Actualizare, mentenata

echipamente si suport 

(SSPR, actualizare 

domenii campus.utcluj.ro 

si student.utcluj.ro, 

management conturi si 

grupe studenti, suport 

email
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Activități
și rezultate 2

Activitatea 3 Dezvoltarea de fluxuri de automatizare in vederea sustinerii educatiei 

digitale

Activitatea 4 Integrarea platformei educationale cu alte servicii

Rezultat 5 Rezultat 6 Rezultat 7
Rezultat 8

10 tutoriale video – suport 

pentru acces platforma, 

acces servicii integrate 

pentru studenti, acces 

resurse oferite studentilor

Analiza procese 

automatizare – cerinte la 

nivel roluri – student, 

cadru didactic, personal 

administrativ, echipa de 

management

Fluxuri de automatizare 

pilot pentru eliberarea

adeverintelor pentru 

studenti, inchirierea de 

echipamente, rezervarea 

resurselor, colectarea 

centralizata a 

documentelor

Integrare 

reparatii.utcluj.app, 

sistem hardware 

videoconferinta, POC 

pentru integrare SINU 

(extragere date), sistem 

de plati online, sistem 

interconectare solutii

informatice 

Erasmus/StudentCard, 

Eduroam
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Activități
și rezultate 3

Activitatea 5 Modernizarea spatiilor aferente activitatilor didactice prin completarea cu

echipamente specifice derularii educatiei digitale si augmentarii tehnologice a scenariilor

educationale

Activitatea 6 Participarea personalului si a studentilor la cursuri de pregatire sau programe

de perfectionare

Activitatea 7 Webinar de instruire si bune practici privind respectarea deontologiei, a eticii 

academice si a securitatii datelor in mediul online

Rezultat 9 Rezultat 10 Rezultat 11

Rezultat 12

Sisteme de achizitie

audio/video si streaming, 

reparatii sisteme stocare 

din infrastructura M365 si 

SINU, sistem integrat de 

realitata virtuala (Hololens

2 si accesorii de captura 

si procesare media

Prototip mediu 3D interactiv 

(arPcTECHture), diseminare 

Global Engineering Education

Conference 2022

Prototip suport instituțional prin 

agent inteligent (Career

Counseling BOT)

diseminare Global Engineering 

Education Conference 2022

Finantare 20 participari la 

cursuri de pregatire si 

formare individuale sau 

de grup

23 de persoane au 

finalizat programele

Alte participari la 

webinarii pe arii  -

securitate, GDPR, 

management platforme

Webinar bune practici 

aspecte critice legate de 

comunicarea in mediul 

electronic - reteau de 

"digitizori" & ITC din 

universitatile din RO
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Buget

63%

37%

Male

Female

# Capitol Valoare % din total

I. Cheltuieli de personal din care: 73,512.00 17%

Management 13,477.00 3%

Echipa implementare 60,035.00 13%

II. Cheltuieli materiale 285,539.69 65%

III. Alte cheltuieli eligibile 20,948.31 5%

IV Alte cheltuieli finanțate din VP UTCN (cofinanțare) 56,890.98 13%

TOTAL PROIECT 436,890.98



Echipa CNFIS-FDI-2021-0220 Contact: Orza.Bogdan@campus.utcluj.ro

https://utcluj.digital/


