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Învățământ superior de 
calitate printr-un 
ecosistem educațional 
hibrid - H+Campus

Domeniul: 5. Îmbunătățirea
calității activității didactice, inclusiv a 
respectării deontologiei
și eticii academice

Director proiect: Conf.dr.ing. Bogdan ORZA

Perioada de implementare: Apr-Dec 2022



https://ecampus.utcluj.ro/

Scopul
Proiectului

Creșterea calității activității didactice și asigurarea respectării deontologiei

și eticii academice la nivel sistemic – instituțional prin consolidarea

eforturilor legate de asigurarea unui grad general ridicat de securitate,

trasabilitate și evaluare a acțiunilor derulate prin intermediul tehnologiei

IT&C în conformitate cu exigențele și standardele actuale
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Obiectiv 1

Cresterea sustenabila a gradului 
institutional de digitalizare si dezvoltarea 
de noi solutii educationale bazate pe 
medii imersive ca suport pentru facilitarea 
cresterii activitatii didactice in scenarii hibride 
(online si onsite),

Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 2

Cresterea gradului de securitate aferent 
activitatilor didactice institutionale in mediul 
digital, prin reducerea numarului de 
credentiale necesare pentru accesul la aceste 
servicii, ca element critic in ceea ce priveste
calitatea serviciului educational modern

Obiectiv 3

Modernizarea infrastructurii aferente spatiilor 
educationale (fizice si virtuale) pentru sustinerea
asigurarii calitatii activitatii didactice la nivel 
institutional prin achizitia de echipamente si 
servicii, dezvoltarea de aplicatii 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, schimbului de competente si continut
pedagogic digital, precum si dezvoltarea de abilitati
privind utilizarea tehnologiei in procesul educational
prin participarea la cursuri, scoli de vara si schimburi de 
experienta

Obiectiv 5

Promovarea respectarii deontologiei si eticii academice in 
universitate prin utilizarea responsabila, in conditii de 
siguranta, etica si eficienta a resurselor tehnologice IT&C 
existente
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Echipa
de 
implementare

Meza Șerban – expert tehn. educ.

Burnete Vlad – expert tehn. educ.

Campean Ioan – expert IT&C

Crivei Liana – expert IT&C

Mocan Cristi – expert IT&C

Conț Miruna – expert IT&C (student)

Lupașcu Andreea – expert IT&C

Ruscan Ana Maria – expert IT&C (student)

Ciufu Andrei – expert IT&C (student)

Marieș Ștefania – expert IT&C (student)

Orza Bogdan – Manager proiect

Ciupe Aurelia – 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 - 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

• implementarea 
institutionala a

autentificarii tip MFA

• soluții de instalare a 
unui nou DC 

• Procedurarea
taskurilor de BK –

resurselor 
onpremise (M365, 
EMSYS, BD-SINU)

• pilot pentru 
managementul

remote al statiilor –
Endpoint

• 134 - Stații 
personale, laborator, 

administrativ
• Proc. de enrollment, 

integrare și manag. a 
dispozitivelor

• Analytics - teste pilot 
pentru metrici de 

utilizator
• Actualizare site 

https://utcluj.digital/
- servicii digitale 

institutionale + 
inițiative UTCluj.Digital

https://utcluj.digital/
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Activități
și rezultate 2

Activitatea 1 - asigurarea serviciilor de suport si asistenta pentru utilizarea la nivel 

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

didactic

Activitatea 2 - Modernizarea spatiilor educationale utilizate la nivel institutional si a 

logisticii aferente activitatilor didactice

Rezultat 5 Rezultat 6
Rezultat 7 Rezultat 8

• actualizare secțiune 
tutoriale – acces emsys, 

autentificare MFA, 
utilizare spațiu stocare 

personal OneDrive
• propunere soluții suport 

integrat MS Booking
• training – staff Teams, 

OneDrive

• aprobare regulament 
privind utilizarea 

resurselor IT in UTCN
• proceduri creare 
grupuri de distribuție

• procedura 
management 

utilizatori asociați 
M365

• materiale consumabile
• echipamente periferice
• servicii upgrade& suport 

videoconferinta
• servicii acces cloud Azure

• abonament Adobe 
Acrobat – staff/CD

• servicii suport pentru 
integrarea cu sisteme 

informaționale

• analiză soluții și 
servicii de 

monitorizare a 
metricilor de activitate 
educațională digitală, 

prin servicii M365 
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Activități
și rezultate 3

Activitatea 3 - Digitalizarea spatiilor educationale prin medii imersive

Activitatea 4 - Integrarea platformei educationale cu alte servicii

Rezultat 9 Rezultat 10 Rezultat 11 Rezultat 12

• Pilot reprezentare 
interactivă spațiu 
educațional – sala 

CeSTI:
1. captură 360 

fotorealistă; 
2. tur virtual 3D; explorare 

3. exploare UAV indoor

me.utcluj.app

• Sectiunea camin, 
facilități (campus 

Observator si Marasti)

• Emis/generat European 
Student Card code

• integrare Azure AD 
cu EMSYS - staff

• Integrare Azure AD 
IdP – Identity

Provider-ul EduGain
(în vederea extinderii 

accesului spre alte 
aplicații externe)

• e-Factura UTCN

• analiza soluții 
integrare acces 

aplicații intituționale
• pilot portare în Azure a

infrastructurii 
onpremise

• admitere.utcluj.app
• analiză soluții SSO 

pentru alte aplicații 
JobRouter (integrare 

Azure AD și MFA)
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Activități
și rezultate 4

Activitatea 5 - Participarea personalului si a studentilor la cursuri de pregatire,

programe de perfectionare sau scoli de vara in domeniile specifice pregatirii

profesionale (inclusiv online)

Activitatea 6 - organizarea de activitati de prezentare si consiliere cu caracter didactic

pe teme privind respectarea deontologiei si a eticii academice pentru studenti si cadre

didactice

Rezultat 13 Rezultat 14

• finantarea participarii 
la cursuri de pregatire, 

programe de 
perfectionare/formare 

sau abonamente la
resurse educationale, 

• 30 de cursuri/
programe

• workshop „Etica si 
Integritate 

Academica”, 60 
participanți

• workshop „Etica în 
elaborarea lucrărilor de 

finalizare a studiilor și 
publicarea lucrărilor 

științifice” 
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Rezultate
https://utcluj.digital/

• Secțiune Inițiative – servicii oferite prin UTCluj.Digital

• Secțiune Servicii digitale UTCN - punct de acces pentru serviciile digitale
UTCN

• Secțiune Competențe digitale – programe de formare și certificări în abilități
și competențe digitale

• Servicii de monitorizare trafic – explorare diverse soluții

Monitorizare calitate activitate didactică

https://utcluj.digital/
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Rezultate

Imagine panoramică 180 x 360 (tur virtual 2D) – sala CeSTI

Reprezentare foto-realistă 360

Manfrotto 303 SPH + Canon 4D MII Rig 360RIZE + GoPro Cap Motorizat SYRP + Canon 4D MII GoPro MAX
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Rezultate Pilot tur virtual 3D (Matterport 2)
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Rezultate Pilot explorare UAV (DJI FPV Combo)
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Rezultate
https://me.utcluj.app/ (integrare Azure AD – cont M365)

• Integrare European Student Card - critic pentru mobilitati (EWP -

ErasmusWithoutPapers -> ESI-EuropeanStudentIdentifier & ESCN-

EuropeanStudentCardNumber) – toți studenții din UTCN – ian 2023

• integrari management reparatii si programari - camine – 5000

studenți + diverse roluri

https://me.utcluj.app/
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Buget

63%

37%

Male

Female

# Capitol Valoare % din total

I. Cheltuieli de personal din care: 96,219.00 22%

Management 18,056.00 4%

Echipa implementare 78,163.00 18%

II. Cheltuieli materiale 254,202.80 58%

III. Alte cheltuieli eligibile 29,578.20 7%

IV Alte cheltuieli finanțate din VP UTCN (cofinanțare) 56,989.03 13%

TOTAL PROIECT 436,989.03



Echipa CNFIS-FDI-2022-0115 Contact: Bogdan.Orza@campus.utcluj.ro

https://utcluj.digital/
https://ecampus.utcluj.ro/

https://utcluj.digital/
https://ecampus.utcluj.ro/
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