
INVITAȚIE 

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI 

DigitalUPB 

Întărirea capacității digitale a UPB pentru creșterea excelenței în educație, 
cercetare și inovare 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

24 noiembrie 2022, în intervalul orar 09:30 – 10:30, în Sala Senatului UPB 

Universitatea POLITEHNICA din București, cea mai mare și prestigioasă școală de ingineri din 
România, are onoarea de a vă invita la conferința de lansare a proiectului DigitalUPB – „Întărirea 
capacității digitale a UPB pentru creșterea excelenței în educație, cercetare și inovare”. 

Digitalizarea este o forță perturbatoare cu un potențial imens de progres, transformând modelele de 
afaceri din multiple domenii, dar și universitățile și educația, transformarea fiind la nivel global și în 
continuă creștere. Așteptările studenților actuali și viitori cu privire la experiența lor digitală în 
universitate evoluează, de asemenea, rapid. 

Pentru Universitatea POLITEHNICA din București avansul constant pe calea maturității digitale și 
răspunsul proactiv la tendințele evoluției tehnologice, sociale și la un mediu tehnologic dinamic sunt de 
o importanță vitală.

În contextul strategiei de digitalizare a universității și continuând un proces de transformare digitală
început de mai mulți ani, obiectivul general al proiectului DigitalUPB este întărirea capacității 
digitale a Universității POLITEHNICA din București ca element cheie în creșterea excelenței în 
educație și cercetare și pentru a oferi viitorilor ingineri competențele necesare rezolvării problemelor 
globale ale unei societăți în continuă schimbare și puternic interconectată prin tehnologii digitale. 

Proiectul își propune o serie de activități concertate care vor conduce la extinderea infrastructurii 
digitale a universității cu tehnică de calcul performantă, dotarea a minim 20 de laboratoare cu 
echipamente, instalații și instrumente software de ultimă generație, dezvoltarea sau actualizarea a minim 
20 de programe de studiu la nivel de licență și masterat care vor oferi competențe digitale avansate în 
corelare cu nevoile pieței muncii, actualizarea programelor de doctorat pentru meserii emergente, cât și 
crearea și operaționalizarea Centrului de Tehnologii Educaționale Avansate a UPB și a Centrului de 
Antreprenoriat și Inovare INNOVATION UPB. 



Proiectul cod 1259693355, cu titlul ,,Întărirea capacității digitale a Universității 
POLITEHNICA din București pentru creșterea excelenței în educație, cercetare și inovare.”, 
aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, se va desfășura în perioada 16.09.2022-31.08.2025 
și este realizat de Universitatea POLITEHNICA din București. Valoarea totală acordată în 
cadrul Contractului de finanțare este de 45.664.232,72 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este 
în cuantum de 38.373.304,81 lei. 

Vă așteptăm să fiți alături de noi în data de 24 noiembrie 2022, în intervalul orar 09:30 – 10:30, în 
Sala Senatului din cadrul Universității POLITEHNICA din București. 

Cu prețuire, 

Mihnea COSTOIU 

Rector 
Universitatea POLITEHNICA din București 

RSVP: Mara Maer (tel.: +0733230183 , e-mail: mara_elena.maer@upb.ro) 
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