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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  
 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Conferința de presă intermediară a proiectului  

„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul 

educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”,  

cod SMIS 23038 

 

 

Suceava, ianuarie 2013 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, Strada Universității, nr. 13, 720229, 

derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul “Dezvoltarea unei platforme informatice de 

tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.   

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 4.102.231,00 lei.  

Proiectul se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.  

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învățare în cadrul 

Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării 

electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice universității și pe de altă 

parte eficientizarea procesului de învățare, prin punerea la dispoziție a studenților și profesorilor a 

unor module de studiu și evaluare la distanță.  

Portalul eLearning va permite accesul ambelor părți implicate în activitatea academică (studenți și 

cadre didactice) la cursuri online și offline, efectuate, la cel mai înalt nivel tehnologic. 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare și management ale comunității 

academice; 
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 realizarea portalului eLearning pentru administrare de conținut educațional și management al 

activității universitare din procesul de învățământ; 

 proiectarea și popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii 

portalului; 

 crearea unui sistem de management al instruirii, precum și a unui sistem de management al 

conținutului de instruire și al documentelor vehiculate în cadrul portalului eLearning; 

 sprijinirea învățământului din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava pentru ciclurile 

de licență, masterat și doctorat prin facilitarea accesului la învățare și comunicare între 

profesori și studenți; 

 creșterea performanțelor de învățare prin tehnicile eLearning și materialele interactive de 

instruire; 

 asigurarea suportului hardware și conectivității cu restul componentelor sistemului informatic 

de comunicare al instituției și transferarea de date între diverse structuri de informare. 

 

Beneficiarul principal al investiției este Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Beneficiarii 

direcți ai proiectului sunt cadrele didactice și studenții Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

 Personalul administrativ al Universității, studenții și cadrele didactice ale altor universități; 

 Mediul public și privat care va angaja absolvenți bine pregătiți; 

 Comunitatea locală prin creșterea calității educației în regiune și a nivelului de instruire și 

educație a absolvenților. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: achiziționarea și implementarea soluției informatice 

eLearning, instruirea administratorilor de sistem și a utilizatorilor, realizarea managementului de 

proiect, informarea și publicitatea proiectului, achiziționarea și derularea serviciilor de audit financiar 

și tehnic. 

 

 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Alin Dan Potorac 

Funcţie: membru in echipa de implementare 

Tel. 0741-221402, Fax: 0230520080, e-mail: alin.potorac@usv.ro 

 
 

 


