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Pe durata următorilor 3 ani universitari, 2022–2023, 2023–2024 și 2024–2025, Universitatea Spiru Haret 

implementează proiectul cu titlul USH Digital (cod proiect: 1596476127) finanțat prin apelul competitiv 

de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU în baza Contractului de finanțare nr. 14032/16.09.2022, finanțarea 

nerambursabilă acordată Universității fiind aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4168/ 

30.06.2022. Proiectul este finanțat prin apelul de proiecte Granturi pentru digitalizarea universitățiilor 

din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componena 15: Educaţie – Reforma 5: 

Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei – Investiţia 16: Digitalizarea universităţilor 

şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.  
 

Proiectul USH Digital se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, termenul limită de finalizare fiind 31 

decembrie 2025. 
 

Valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile acordate pentru implementarea proiectului USH 

Digital în baza Contractului de finanțare nr. 14032/16.09.2022 este de 14.676.418,75 lei – 12.333.125,00 

lei valoarea totală eligibilă și 2.343.293,75 lei valoarea TVA aferentă.  
 

Obiectivul General al proiectului USH Digital constă în dotarea Universității Spiru Haret cu centre 

tehnologice inovatoare pentru dezvoltarea competențelor viitorului. Noile investiții vor îmbunătăți 

continuu programele de studii prin eficientizarea comunicării dintre universitate și studenți în vederea 

creării condițiilor de lucru în echipă în spațiul virtual prin îmbunătățirea conținuturilor educaționale și 

prin crearea infrastructurii CDI pentru utilizarea tehnologiilor avansate, în vederea pregătirii absolvenților 

acesteia pentru profesiile digitale ale viitorului. 
 

Obiectivele Specifice (OS) vizează măsuri integrate pentru digitalizarea USH în scop didactic și de 

cercetare, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele digitale ale 

studenților și ale personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare universitar, respectiv: 

OS1. Investiții în infrastructura digitală a USH pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unui număr 

de 24 departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme existente în cadrul universității, 

însoțite de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau 

deschiderea de noi direcții de cercetare, pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-

învățare și de realizare a pregătirii practice, pentru evidența online a școlarității și a activităților didactice 

și de evaluare a studenților. 

OS2. Actualizarea unui număr de programe de studii, 24 de licență și 8 de master, în total 32 

programe, pentru dezvoltarea competentelor digitale în domenii de specializare dintre cele stabilite ca 

prioritare de Ministerul Educației, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice 

profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital. 

OS3. Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice a USH, cu 

prioritate formarea competențelor pentru profesii emergente și participarea la programe de training pentru 

upskilling și newskilling, compusă din: studenți de la ciclurile universitare licență și master, prin 

participarea la programe de instruire, formare și de pregătire practică, în corelare cu Cadrul european al 

competențelor digitale DigComp; personal didactic și de cercetare, prin participarea la programe de 

formare și de pregătire practică, în corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor 

didactice – DigCompEdu. 



 

Grupul Tintă (GT) eligibil al proiectului este format din: 

 Studenți români, etnici români, studenți străini din ciclurile de licență și master, înmatriculați la USH, 

la toate ciclurile de studii, toate formele de învățământ cu taxă, inclusiv studenți cu cerințe 

educaționale speciale, din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic și include obligatoriu 

un număr de minim de 25 de studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 per program de studii 

de licență și un număr minim de 20 de studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 per 

program de studii de master, pentru cele 32 programe de studii care se actualizează în cadrul 

proiectului pentru dezvoltarea competențelor digitale (24 programe studii de licență – 18 IF, 3 IFR și 3 

ID și 8 programe de studii de master IF) respectiv minim 760 studenți în total; 

 Personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare din USH care va utiliza infrastructura digitală 

create prin proiect. 

 

Principalele activități ale proiect sunt: 
 Investiții în infrastructura digitală a USH care constă în modernizarea, extinderea, consolidarea 

unui număr de 24 departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme existente în cadrul 

universității pentru care se achiziționează infrastructură digitală, în vederea extinderii ariei de 

activitate sau a deschiderii de noi direcții de cercetare, pentru introducerea metodelor inovative 

digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice, pentru evidența online a școlarității și a 

activităților didactice și de evaluare a studenților. Achiziția infrastructurii va avea loc în primele 12 

luni de implementare la sediile USH din București, Brașov, Câmpulung, Constanța și Craiova, iar în 

următoarele 24 de luni se va asigura mentenanța infrastructurii digitale achiziționate, conform 

contractelor de achiziție; 

 Actualizarea programelor de studii, care constă în actualizarea unui număr de 24 de programe de 

studii de licență și 8 de master, în total 32 programe de studii, la nivel de disciplină, care se 

desfășoară în laboratoarele digitale specializate, pentru educație și cercetare, pentru care se 

achiziționează infrastructură digitală prin proiect, cu scopul dezvoltării competențelor digitale în 

domenii de specializare dintre cele stabilite ca prioritare, în vederea dobândirii de către studenți a unor 

competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul 

digital; 

 Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice a USH, care 

constă în formarea competențelor pentru profesii emergente și participarea la programe de training 

pentru upskilling și newskilling, compusă din: studenți de la ciclurile universitare licență și master, 

prin participarea la programe de formare, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale 

DigComp; personal didactic și de cercetare, prin participarea la programe de formare și de pregătire 

practică, în corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – 

DigCompEdu. 

 

 
Echipa de management a proiectului 

 


