
 
 

Cluj-Napoca, 23 decembrie 2022 

UBB a achiziționat 2000 de laptopuri pentru studenții  
beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională  

printr-un proiect cu finanțare europeană 
  
  
 Un număr de 2000 de laptopuri au fost achiziționate printr-un proiect cu finanțare europeană 
derulat de UBB în cadrul Programului Operațional Competitivitate. 

 Contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul TIC4UBB (ID 144800), în valoare totală de 
7.265.695 lei, a fost semnat la finalul lunii iulie 2021 de UBB și Organismul Intermediar pentru 
Promovarea Societății Informaționale, scopul proiectului fiind achiziționarea de laptopuri cu 
conexiune la internet inclusă pentru 2.000 de studenți beneficiari de bursă socială sau bursă socială 
ocazională. 

 UBB a realizat procedurile de achiziționare a laptopurilor. Proiectul a fost depus în 
cadrul Componentei 1 Acțiunea 2.3.3. apelul 2, Axa Prioritară: Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Operațiunea: Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura 
și se a fost implementat în perioada 2 august 2021- 31 iulie 2022. 

 „Proiectul a venit ca răspuns la nevoia de a asigura accesul studenților UBB  la tehnologia 
necesară desfășurării în condiții optime a activităților didactice în mediul on-line, având ca scop 
secundar și creșterea utilizării tehnologiei în procesul educațional.  Perioada de pandemie a scos la 
iveală multiple decalaje inclusiv în rândul studenților UBB subliniind nevoile diverse ale acestora 
pentru a putea face față corespunzător noilor provocări generate de necesitatea de a se conecta la 
mediul on-line, iar noi ne dorim ca studenții să se bucure de măsurile de digitalizare implementate 
în ultima perioadă în cadrul universității noastre”, afirmă managerul proiectului, prof. univ. dr. Dan 
Lazăr, prorectorul responsabil cu finanțarea, digitalizarea și relația cu studenții. 

 Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a subliniat, încă de la începutul proiectului, că 
acesta „se încadrează într-un context mai larg, UBB asumându-și statutul de universitate 
românească world-class (QS*****) care promovează excelența, dar, care, ca instituție publică, este 
sensibilă și la nevoia de incluziune”. 



 Proiectul denumit „TIC4UBB” este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020. Valoarea totală a 
proiectului este de 7.265.695 lei. 

 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai 
veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din 
țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 
universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 
Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 
mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 
constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 
academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 
cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 
internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 
2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 
alianței universităților europene EUTOPIA. 
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