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Bill Gates, Chairman, Microsoft Corporation 
 

Legătura dintre educație și creșterea economică este o legătură incontestabilă. În întreaga 

lume, oportunitățile economice se nasc în acele comunitățile în care excelența în educație este 

o prioritate și doar în astfel de comunități se pot pune cu adevărat bazele unei dezvoltări 

economice durabile. 

Pentru noi toți —fie că suntem strategi ai politicilor guvernamentale, cadre didactice, lideri în 

afaceri fie părinți—obiectivul de a crea oportunități de pregătire de cea mai înaltă calitate care 

să facă posibilă dobândirea cunoștințelorși a competențelor de care tinerii au nevoie pentru a-

și desfășura cusucces activitățile viitoare reprezintă unul dintrecele mai importante obiective ale 

erei noastre. 

Cercetările derulate de Microsoft au demonstrat cât de importantă este educațiapentru a 

obține succese în orice domeniu de activitate. Societatea noastră a derulat recent studii la care 

au participat un număr de 6.000 de persoane, inclusiv lideri ai guvernului, cadre didactice și 

studenți. Peste 80 la sută dintre persoanele intervievate consideră că excelența în educație 

constituie un element esențial pentru creșterea economicăși că este extrem de importantsă se 

asigure persoanelor cărora le lipsesc mijloacele necesare pentru întreprinderea acestui demers 

posibilitatea de a beneficia de o educație de înaltă calitate, și că pregătirea forței de 

muncăconstituie un aspect primordial. 

Tehnologia informației devine din ce în ce mai importantă în realizarea acestor obiective. Noua 

generație de soluții IT pune la dispoziția profesorilor, administratorilor, studenților și părinților 

echipamente extrem de utile care contribuie atât la îmbunătățirea procesului de predare cât și 

la cea a procesului de învățare astfel încât tinerii să poată beneficia de sprijinul necesar pe 

perioada școlarizării și sădobândească, până la finalizarea studiilor, pregătirea necesară pentru 

o cariera de succes. 

Importanța tehnologiei informației în educație rezultă din capacitatea acesteia de a asigura o 

platformăprofitabilă în vederea atingerii unui număr cât mai mare de studenți, oferind materiale 

utilizate în predare și resurse de învățare de cea mai înaltă calitate care pot fi adaptate cu 

rapiditate și ușurințăla cerințele comunităților localeși la nevoileși diferitele stiluri de învățare 

specifice ale fiecărui student.  

Microsoft și-a asumat angajamentul de a coopera cu guvernele, liderii comunităților, instituțiile 

de învățământși cadrele didactice în scopul de a face posibilă utilizarea tehnologiei informației 

în scopul de a pune la dispoziția acestora tehnologie, serviciiși programe care fac posibil studiul 

în orice momentși pentru oricine. 



 

 

Cuvânt înainte  

Bill Gates, Chairman, Microsoft Corporation 
 

Obiectivul nostru este foarte clar: sprijinirea studenților precumși a cadrelor didactice în 

demersul educativ astfel încât aceștia să îți poată manifesta întregul lor potențial. 

Viziunea Microsoft are la bază patru elemente esențiale:  

• Educația de cea mai înaltă calitate este în același timp un dreptși un imperativsocioeconomic. 
• Din perspectivă economică, tehnologia contribuie la accelerarea capacității de înțelegereși la 

impactul acesteia. 
• O experiență de învățare eficientăși profundăconduce la obținerea unor rezultate 

îmbunătățite. 
• Comunitățile de participanți care acționează cu dedicațieși interes sunt esențiale pentru 

progresulîn educație. 
 

Misiunea noastră este aceea de a asigura cadrelor didactice posibilitatea de a 

dobândipregătirea și competențele necesare pentru a utiliza tehnologia informației în 

îmbunătățireaprocesului de predareși de învățare, de a facilita accesul studenților la materiale 

didactice digitaledinamice, antrenanteși personalizate, precumși de a ne asigura că toți 

participanții la acest proces— de la cadre didactice pana la administratoriși studenți, părinți, 

salariațiși membri ai guvernului — pot comunicași colabora în cadrul unor comunități în care 

educația constituie este un obiectiv permanent al tuturor, atât în cadrul instituțiilor de 

învățământ cât șiîn afara acestora.  

Personal, evaluez importanța educației din perspectiva unui lider în afaceri și văd 

întotdeauna valoarea indispensabilăa unei forțe de muncă specializateși cu o pregătire 

profesională de înaltă clasă. De asemenea, din perspectiva acțiunilor filantropice în care sunt 

implicat, consider căeducația constituie o modalitate foarte puternică de promovare a 

echității economice și sociale. Ca părinte, văd în fiecare zi cât de importantă este educația de 

calitate întrucât îi motivează pe copii să își dezvolte pasiunea pentru învățare și să își 

construiască o bază solidă de care au nevoie pentru a duce o viațăîmplinităși productivă. 

Educația este o condiție preliminarăpentru asigurarea progresului socialși a creșterii 

economice durabile,și avem datoria de a contribui împreunăpentru a crea în permanență noi 

oportunități în acest sens pentru fiecare cetățeanși fiecare comunitate din întreaga lume. 

 

Bill Gates, Chairman, Microsoft Corporation 
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Viorel-Aurel Şerban, Rector,  

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

  

ÎnfiinŃată în anul 1920, Universitatea “Politehnica” Timişoara este de mai bine de 90 de ani un 
simbol în spaŃiul academic românesc. Universitatea “Politehnica” Timişoara ocupă o poziŃie 
onorantă şi unanim recunoscută în grupul primelor douăsprezece universităŃi rezultate în 
urma clasificării din România, ca o universitate de cercetare avansată şi educaŃie. Această 
realizare aduce însă cu sine foarte multă exigenŃă, determinând responsabilitatea de a-şi 
manageria din ce în ce mai bine capacităŃile şi resursele sale pentru a face faŃă provocărilor 
viitoare. În septembrie 2005 Universitatea “Politehnica” Timişoara a semnat Magna Charta 
Universitatum, aspirând spre o dezvoltare liberă, completă şi armonioasă a individului şi 
formarea acestuia ca o personalitate profesională competentă, autonomă şi creativă. 

 

În Timişoara şi în regiune există un climat economic favorabil deoarece numeroase companii 
străine au o capacitate mare de absorbŃie a absolvenŃilor, în special în domeniul IT. Decizia 
acestor companii de a începe o afacere aici a fost luată după analizarea calităŃii forŃei de 
muncă existente şi a capacităŃii universităŃilor de a furniza constant forŃă de muncă înalt 
calificată. Pentru a se adapta la necesităŃile locale şi regionale,  Universitatea “Politehnica” 
Timişoara promovează un dialog continuu şi un parteneriat cu reprezentanŃii mediului 
economic. Pe de altă parte, Universitatea “Politehnica” Timişoara a încercat să se adapteze 
cerinŃelor angajatorilor prin dezvoltarea de noi curricule sau adaptarea celor existente, prin 
dezvoltarea de cursuri postuniversitare, de programe masterale sau chiar de specializări la 
ciclul licenŃă.  În prezent Universitatea “Politehnica” Timişoara are o ofertă educaŃională 
echilibrată, ilustrată de faptul că în majoritatea domeniilor rata de absorbŃie a absolvenŃilor 
este peste 80%. 

 

Universitatea încurajează tehnologiile didactice moderne folosind ca suport Internet-ul şi 
Intranet-ul, în spiritul constructivimului şi neoconstructivismului. Ca urmare au fost 
dezvoltate o serie de centre dedicate cum ar fi: Centrul de ÎnvăŃământ Multimedia cu Acces 
Deschis, Centrul de Studii în ÎnvăŃământ la DistanŃă,  Centrul de EducaŃie Permanentă, 
Centrul E-learning. În mod firesc au fost dezvoltate Campusul Virtual al universităŃii şi 
platforme E-learning, alături de facilităŃi educaŃionale (videoproiectoare, whiteboard, WiFi). 
Expertiza acumulată în Centrul de tehnologii educaŃionale şi Centrul de E-learning este 
încurajatoare în a crea premise favorabile de sprijin atât pentru programele de master şi 
doctorat, cât şi pentru programele de formare profesională continuă. În contextul 
globalizătii, evoluŃiile tehnologice, demografice şi economice au condus la diminuarea 
perioadei de valabilitate a competenŃelor dobândite. De aceea o componentă esenŃială a 
strategiei universităŃii noastre faŃă de mediul societal o reprezintă desfăşurarea de activităŃi 
de învăŃare pe tot parcursul vieŃii – „Lifelong learning”. 
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 Programele de studii în limbi străine vor fi extinse la toate facultăŃile pentru a facilita 
angajarea absolvenŃilor în companii multinaŃionale şi pentru a atrage studenŃi străini pentru 
o mai bună vizibilitate internaŃională. 

 

Cercetarea se desfăşoară în departamente în care lucrează cadre didactice, masteranzi şi 
doctoranzi, precum şi în centre de cercetare autonome. Universitatea “Politehnica” Timişoara 
îşi propune să promoveze cercetarea interdisciplinară pe teme actuale. Primii paşi au fost 
deja făcuŃi prin Institutul de Cercetare pentru Energii Regenerabile, Centrul de Cercetări în 
Controlul Inteligent al Conversiei şi Stocării Energiei şi Centrul de Cercetări în Inginerie 
Medicală. Universitatea a participat activ în studiul de fezabilitate „Parc tehnologic pentru 
energii regenerabile” şi a dezvoltat câteva centre de cercetare şi laboratoare de testare 
acreditate.  

 

La nivel regional şi naŃional s-au realizat colaborări şi parteneriate cu firme din domeniu, au 
fost atraşi parteneri industriali importanŃi cum ar fi: Alcatel-Lucent, Continental 
Automotive/Contitech, Flextronics, Hella, Kuka, Festo, Haas, Cmed.  Invers, mediul extern a 
influenŃat planurile strategice conducând la introducerea unor specializări de master 
(Metode şi Tehnici în Sănătate şi Cercetare Clinică/C-med, Tehnici Avansate în 
Electronică/Flextronics, Automotive Embedded Software/Continental Automotice). Pentru 
aceasta companiile s-au implicat prin alocarea de fonduri destinate modernizării 
laboratoarelor. ReprezentanŃi ai mediului economic sau de cercetare sunt membri ai board-
urilor domeniilor, în echipelor de audit sau cadre didactice asociate. Este o practică frecventă 
prezentarea de către personalităŃi proeminente din mediul economic, universitar sau cultural 
de conferinŃe şi mese rotunde pe teme cu impact strategic. 

 

În acest context, cu peste 400 de laboratoare didactice şi de cercetare, având un personal cu 
instruire înaltă şi cu scopul de a avea un sistem informatic extrem de eficient, „foamea” de IT 
de înaltă performanŃă este mai mult decât evidentă. Universitatea “Politehnica” Timişoara 
este profund onorată să participe în acest parteneriat, cu convingerea fermă că va avea nu 
numai beneficii, dar va fi în stare să se ridice la standardele şi aşteptările ridicate ale acestei 
cooperări. 

 

 

Viorel-Aurel Şerban  

Rector, Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
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Introducere  

Crearea de noi oportunități și prosperitatea reprezintă măsurile cele mai importante necesar a filuate de 
fiecare guvern în scopul de a obține succese în orice domeniu și constituie obiectivele principale ale oricărei 
comunități. 
 
În principal, crearea de noi oportunitățiși prosperitatea pot fi asigurate doar printr-o creștere economică 
durabilă. Într-o lume în care interconectarea și deținerea de informații sunt esențiale, creșterea economică 
durabilănu rezultă atât de mult din materiile prime disponibile și din forța de muncăcât din valorile care iau 
naștere atunci când ideile noi sunt transformate în inovații. Pentru a face posibilă o creștere economică pe 
termen lung, este foarte important ca la nivel local să se pună bazeleunor societăți cu potențial considerabil 
de dezvoltare și orientate spre inovație. 
 
Condiția preliminară esențială care stă la baza oricărei inovații este educația. Pentru a prospera, comunitățile 
locale trebuie să aibă capacitatea de a forma un personal care are competențele, pregătirea și cunoștințele 
necesare pentru a utiliza instrumentele de lucru specifice unei economii moderne în care interconectarea 
este esențială. Să știi să scrii și să citești este important dar nu este suficient. Competențele PC sunt de 
asemenea foarte importante— pentru a avea succes în activitatea profesională, orice persoană trebuie să 
dețină competențele necesare pentru a utiliza informațiile digitale. De asemenea, la fel de importantă este 
capacitatea de gândire analitică care conferă persoanelor capacitatea de a transforma informațiile în 
cunoștințeși în cunoaștere. Și, în general, societățile urmăresc sărecruteze personal cu o bază solidă de 
cunoștințe în domeniul matematicii, al științeiși al tehnicii. 
 
Comunitățile care le oferă cetățenilor oportunități bogate de dezvoltare a educației personalecreează 
astfelcondițiile necesare pentru a face posibilă apariția inovațiilor și creșterea economică. Acest proces 
începe cu o educație care promovează capacitatea de a genera idei și pregătireapractică care pot constitui o 
inspirație permanentă pentru dezvoltarea unei culturi a inovației.O cultură a inovației va atrage întotdeauna 
investiții și va crea noi oportunități de afaceri. Oportunitățile de afaceri vor atrage, la rândul lor, un nou ciclu 
de investiții în infrastructurăși inovații, creând astfel valori personale, comerciale și sociale care completează 
ciclul susținând astfel tendința de a investi permanent în educație. 
 
Adevărata fundație care poate asigura o creștere economică durabilă este reprezentantă de abilitatea 
societăților care își desfășoară activitatea la nivel local de a cunoaște permanentinformațiileși piețele 
existente la nivel internațional. O populație cu o educație solidă va constitui întotdeauna o resursă naturală a 
cărei valoare va crește odată cu creșterea numerică a acesteia. 
 

Rolul tehnologiei  

Îmbunătățirea procesului educațional reprezintă o preocupare generală care este considerată cu o atenție 
deosebită atât de strategii responsabili cu stabilirea politicilor guvernamentale cât și de liderii din domeniul 
educației, cadre didactice și părinți. Toți aceștia își concentrează eforturile spre realizarea unui obiectiv 



 

 

 
Obiective și aspirații  
 

comun — acela de îmbunătățire a rezultatelor obținute la nivelul tuturorstudenților astfel încât aceștia săîși 
poată construio bază solidă pe care se vor putea dezvolta odată ce devin parte din forța de muncă.. 
 

Pentru părinți, tehnologia reprezintă instrumentul care le oferă acestora capacitatea de a fi mai activ 
implicați în educația copiilor, de a urmări performanța reală a acestora și de a păstra o relație cât mai 
apropiată cu profesorii și conducătorii instituțiilor de învățământ în care își instruiesc copiii; și de asemenea, 
pentru a face ca mediul de învățare existent în școli să fie extins și acasă precum și în alte medii. 
 
Nu în ultimul rând, tehnologia se adresează studenților și, din perspective educației,adevărata valoare a 
inovațiilor din domeniul tehnologiei informației rezultă din faptul căaceasta oferă studenților posibilitatea de 
a dezvolta capacități care conduc la îmbunătățirea performanței acestorași le facilitează acestora aceștia 
asimilarea de cunoștințeși dezvoltarea de aptitudini care le vor asigura succesul în activitatea 
desfășurată,mai târziu, ca adulți. 
 
Bazându-se pe experiența acumulată, Microsoft este pe deplin conștientă de modalitatea în care tehnologia 
informației poate transforma procesul de educație întrucât extinde în mod semnificativ aria care poate 
acoperită de materialele de învățare stimulante, personalizate și de înaltă calitate care ajung, datorită 
acesteia, la din ce în ce mai mulți studenți,într-o manieră profitabilă și accesibilă. 

Provocările cu care se confruntă programele și politicile 

Microsoft consideră că o abordare atentă și structurată a modalității de utilizare a tehnologiei informației în 
scopul de a soluționa diversele provocări specifice cu care se confruntă politicile societății poate conduce la 
obținerea unor rezultate îmbunătățite.Cele șasedomenii în care considercă tehnologia poate juca în prezent 
un rol esențial sunt următoarele: 
 
Dezvoltarea expertizei cadrelor didactice 
În ultimii ani, a devenit din ce în ce mai clar faptul că eficiența profesorilor reprezintă cel mai important 
element în asigurarea succesului studenților. Microsoft pune la dispoziție o gamă largă de programe, servicii 
și echipamente care acordă sprijinul necesar în dezvoltarea rețelelor profesionale de colaborare care pot 
contribui la îmbunătățirea competențelor profesorilor oferindu-le acestora toate oportunitățile necesare, de 
la instruire și îndrumare profesională până la specializare structurată în diverse domenii.  
 
Accesul universal la pregătire informatică de înaltă calitate 
Competențele de utilizare a calculatorului constituie o condiție preliminară pentru desfășurarea cu succes a 
activităților atât la nivel individual cât și la nivel de comunitate într-un mediu în care cunoștințeleși 
tehnologia informației constituie elemente esențiale. Microsoft oferă instruirea necesară profesorilorși 
studenților în scopul de a le asigura acestora pregătirea practică necesară pentru a accesa și gestiona mediul 
digital precum și pentru a se integra, creași comunicaîntr-un astfel de mediu.  
 
Creșterea șanselor de angajare și dezvoltarea forței de muncă 
Legătura dintre educație și dezvoltarea economică nu a fost niciodată atât de evidentă ca în prezent. 
Comunitățile și națiunile care reprezintă motorul progresului economic sunt tocmai cele care acordă cea mai 
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mare importanță calității educației și își fac o prioritate din a asigura accesul unui număr tot mai mare de 
persoane la educație, în scopul de a forma resurse umane care să aibă competențele și cunoștințele 
necesare pentru a genera în permanențănoi inovații.  
În prezent, oferim în întreaga lume programe special concepute pentru îmbunătățirea competențelor 
profesionale, acestea adresându-se atât tinerilor care încă urmează o formă de învățământ cât și persoanelor 
care și-au început deja activitatea profesională. 
 
Inovație la nivelul educației locale 
InstituŃiile de învăŃământ au misiunea dificilă de a-i învăța pe copii să deprindă competențele necesare pentru 
a utiliza tehnologii care nu au fost încă inventate în poziții ce nu au fost încă create. Astfel, abordarea 
adoptată în cadrul procesului de educațietrebuie să fie inovatoare și flexibilă, în scopul a facilita dezvoltarea 
de către studenți atât a unor competențe specifice cât și a unor foarte bune abilități de soluționare a 
problemelor. Microsoft oferă soluții educaționale de topîn scopul de a crea condițiile necesare pentru o 
învățare activăși practică care să îi motiveze pe cursanți să își păstreze permanent pasiunea pentru învățare, 
ajutându-i astfel să aibă succes într-o lume în continuă schimbare.  
 
Planificare strategică 
Deși necesitatea unei transformări în domeniul educației este evidentă, există încă dificultăți în 
implementarea unor schimbări reale în școli. Mult prea des, școlile încearcă să încorporeze idei și abordări 
noi în modele preexistente, fără a analiza însă aspectele esențiale legate de abordareși de modul de 
organizare care reprezintă un obstacol în calea progresului. Soluțiile propuse de Microsoft pot facilita pentru 
strategii și liderii din domeniul educației anticiparea unor tendințe care generează oportunități de 
transformare strategică, dezvoltarea unor planuri pentru a valorifica aceste oportunități și, ulterior, 
implementarea strategiilor necesare pentru obținerea unor schimbări pozitive durabile. 
 
Cercetare, e-science și cooperare 
Noile progrese tehnologice ne transformă capacitatea de a măsura, monitoriza și influența modul în care 
funcționează lumea. Acest fapt are implicații profunde asupra cercetării științificeși va transforma 
semnificativ modul în care abordăm probleme cu impact mondial precum sănătatea și schimbările de climă. 
De asemenea, va avea un impact major asupra tehniciiși a mediului de afaceri, generând invenții care vor sta 
la baza inovației și succesului pe plan local. Microsoft oferă soluții tehnologice de ultimă oră care oferă 
oamenilor de știință și cercetătorilor modalități noi de colectare, analizare și comunicare a datelor, utilizate 
de aceștia în eforturile lor de a răspunde provocărilor și de a crea în permanență noi valori. 
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Anexa A  

Obiective și aspirații  
 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara  

Scurtă prezentare şi contextul economico-social.   
Universitatea “Politehnica” Timişoara este una dintre cele mai mari universităŃi publice din partea de vest a 
României. Este printre instituŃiile cu un mare potenŃial, care sunt responsabile pentru dezvoltarea educaŃiei 
şi ştiinŃei la un nivel superior în România. Este o instituŃie având un scop ferm în servirea şi dezvoltarea 
economiei în România, a culturii şi societăŃii în ansamblu. 

Din punct de vedere economic, rezultatele în regiunea de vest sunt superioare mediei naŃionale. În ceea ce 
priveşte produsul intern brut, regiunea de vest este de regulă pe locul doi, după regiunea în care se află 
capitala. Cele mai importante contribuŃii le au industria, tranzacŃiile imobiliare, închirierile şi serviciile 
prestate în principal pentru întreprinderi, transport, depozitare şi comunicaŃii. De aceea universitatea a 
încercat să răspundă cererii existente pe piaŃa muncii. Din această perspectivă Universitatea “Politehnica” 
Timişoara şi-a dezvoltat programe de studii atât în domeniul tehnic cât şi în domenii conexe. În ultimii 5 ani 
numărul anual al absolvenŃilor a fost de peste 2400. 

Misiuni şi obiective.   
Specificarea şi îndeplinirea misiunii, Ńelurilor şi activităŃilor universităŃii, declarate în Carta UniversităŃii, se 
bazează pe aplicarea principiilor autonomiei universitare şi a libertăŃii academice. Misiunea UniversitatăŃii 
“Politehnica” Timişoara, definită în conformitate cu necesităŃile curente la nivel de individ şi societate rezidă 
în următaorele: 

• să genereze şi să transfere cunoaştere către societate prin cercetare ştiinŃifică avansată, dezvoltare 
şi inovare prin diseminarea rezultatelor prin publicare şi/sau implementare. 

• să asigure formare profesională superioară de nivel universitar, după caz: în paradigma Bologna, pe 
toate cele trei cicluri ale acesteia (licenŃă, master, doctorat), sau în sistem reglementat special, 
precum şi de nivel postuniversitar, în conceptul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în scopul 
dezvoltării personale şi inserŃiei profesionale a individului şi în scopul satisfacerii nevoii de 
competenŃă a mediului societal. 

• să contribuie la stabilirea direcŃiilor de dezvoltare a societăŃii, în plan local, regional, naŃional şi 
internaŃional. 

• să cultive, să promoveze şi să apere valorile fundamentale cristalizate pe parcursul evoluŃiei 
omenirii: libertatea de gândire, de exprimare şi de acŃiune, dreptatea, adevărul, echitatea şi  
onestitatea. 

Obiectivele strategice ale UniversităŃii “Politehnica” Timişoara au fost stabilite în planurile strategice ale 
universităŃii. În esenŃă ele se referă la: 



 

 

 
Obiective și aspirații  
 

• cercetare ştiinŃifică şi 
dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanŃă, asistenŃă tehnică, expertiză, producŃie, în contextul 
global al ERA (European Research Area). 

• formarea de specialişti de înaltă competenŃă 
- la nivel de absolvire şi post-absolvire, conform cu nivelurile de studii promovate în 

paradigma Bologna (licenŃă, master şi doctorat) sau cu echivalentele lor în structura 
anterioară procesului Bologna. 

- la nivel de post-absolvire, în contextul global al ESHE (European Space for Higher Education) 
– specializare, perfecŃionare, educaŃie permanentă, etc.  

• perfecŃionarea cercetării ştiinŃifice, a educaŃiei şi a serviciilor furnizate prin: 
- asigurarea pentru membrii universităŃii a unui statul profesional şi social conform cu 

importanŃa pentru societate a misiunii asumate 
- dezvoltarea infrastructurii universităŃii 
- adaptarea conŃinutului educaŃional, a tehnicilor de predare şi metodelor de evaluare, a 

cercetării ştiinŃifice şi dezvoltării tehnologice, a producŃiei şi serviciilor la tendinŃele de 
progres tehnologic şi ştiinŃific global şi la dinamica dezvoltării economice şi sociale a 
Ńării. 

-   subordonarea tuturor proceselor din universitate la principiile sistemelor de administrare a 
calităŃii, coroborate cu transparenŃa şi onestitatea.  

• cooperarea cu universităŃile naŃionale şi din străinătate pentru dezvoltarea unui sistem educaŃional 
modern şi eficient. 

• integrarea în circuitele informaŃionale globale, europene şi naŃionale prin activităŃi şi publicaŃii – 
inclusiv online – de tip ştiinŃific, tehnologic, de învăŃare, culturale şi de informare generală. 

 
Viziune şi plan de acŃiune   
Pentru a asigura misiunea pe plan didactic, se consideră că prioritizarea programelor de studii şi a 
domeniilor de cercetare trebuie privită în strânsă corelaŃie cu stadiul actual al dezvoltării pe plan mondial şi 
domeniile de vârf pe plan mondial şi în funcŃie de cerinŃele pieŃei forŃei de muncă din plan local, regional şi 
european. Deoarece Universitatea “Politehnica” Timişoara îşi propune să producă ingineri IT de top, în 
special prin specializările Calculatoare şi Tehnologia InformaŃiei şi Electronică şi TelecomunicaŃii şi, dar şi prin 
cursurile predate la facultăŃi precum Automatică, Electrotehnică sau Mecanică, studenŃii utilizează intensiv 
medii de programare dedicate: C, Visual Basic sau Java. Mai mult, există incluse în planurile de învăŃământ 
discipline de baze de date sau similare. De aceea credem că în cadrul parteneriatului dintre Universitatea 
“Politehnica” Timişoara şi Microsoft ar fi binevenită continuarea licenŃierii produselor Microsoft Visual 
Studio, SQL server, Access (Office package). Numărul de licenŃe ar corespunde numărului de studenŃi care 
urmează cursuri de specialitate şi ar fi doar în scop academic şi de cercetare. Aproximativ aceasta înseamnă 
500 de licenŃe Visual Studio C, 400 de licenŃe Visual Studio VB, 10 licenŃe SQL server şi 100 de licenŃe Access. 

 
În contextul diversificării ofertei academice, programele prioritare sunt cele dezvoltate în limbi străine prin 
„Politehnica InternaŃional”, cele cu cifră de şcolarizare ridicată şi programele dezvoltate în sistemul 
învăŃământului la distanŃă, convenabil şi companiilor din zonă. 
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Domeniile de cercetare prioritare reflectă atât tendinŃele pe plan naŃional şi European, cum ar fi 
interdisciplinaritatea (IT, energii regenerabile, nanotehologii). Aceste domenii sunt legate tot mai strâns de 
programele doctorale, postdoctorale şi de pregătire postuniversitară, precum şi de promovarea transferului 
de know-how către societate. 

 
PoziŃia obŃinută de Universitatea “Politehnica” Timişoara în urma clasificării naŃionale din 2011 de universitate 
de categoria A, conferă nu numai satisfacŃie dar este mai ales o provocare pentru un viitor pe termen lung. În 
consecinŃă, pe plan naŃional, regional şi internaŃional universitatea are trei mari obiective: 

• consolidarea poziŃiei în grupul universităŃilor de primă categorie. 
• dezvoltarea poziŃiei de lider universitar în domeniul educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice în domeniile 

inginereşti în partea de vest a Ńării şi zona geo-strategică DKMT. 
• o mai bună poziŃionare pe plan internaŃional 

 
Sintetic, Universitatea “Politehnica” Timişoara aspiră să rămână o instituŃie de învăŃământ superior de 
educaŃie şi de cercetare ştiinŃifică de interes naŃional, care să contribuie prin activităŃile sale la realizarea 
strategiei educaŃionale globale, integrându-se în tradiŃiile educaŃiei universitare româneşti şi contribuind la 
formarea ştiinŃifică, profesională şi civică a tinerilor, la integrarea lor în viaŃa economică şi socială, la educarea 
continuă a absolvenŃilor universităŃilor şi la producerea de ştiinŃă şi tehnologie. 
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Anexa B 

Contribuția la procesul de transformarea educației  

Programul Enrolment for Education Solutions (EES) 
În mediul educațional și academic de astăzi, dispozitivele digitale se înmulțesc mai repede decât oamenii. 
Pentru a ajuta instituțiile să facă față acestor schimbări, Microsoft a creat programul Enrolment for 
Education Solutions (Înscriere pentru Soluții Educaționale),care asigură conformitatea licențelor software, 
simplificând managementul dispozitivelor. Înscrierea în program permite instituțiilor de învățământ atunci 
când achiziționează software Microsoft, să ia în considerare oameni în loc de dispozitive; recensământul 
anual al personalului și studenților per facultate, este suficient pentru a stabili numărul de licențe necesare 
asociate cu echipamentele deținute instituție sau de studenți. 
Instituția poate alege între două opțiuni de licențiere: a profesorilor și personalului angajat sau a 
elevilor/studenților. Personal angajat înseamnă personalul non didactic angajat permanent,temporar sau 
voluntarcare lucrează pentru instituție mai mult de 200 de ore/an și care folosesc un dispozitiv IT al 
instituției. 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Activități de natură să asigure 
informare bună referitoare la 
programul EES și beneficiile 
instituționale. 

Microsoft (contact: 
Cristian Popescu) 

Reprezentanți cu putere de decizie din 
conducerea universității și 
departamentele IT bine informați 
despre EES 

Trimestrul IV 
2012 

Programul EES înțeles și 
asumat pentru implementare 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Dan Buzărnescu) 

EES propus pentru semnare  Trimestrul IV 
2012 

 

Office 365 pentru Educație  

Microsoft Office 365 oferă instituțiilorde învățământ de toate mărimile, productivitatesporită prin 

tehnologia de tip cloud computing cu o mai bună securitate, acces de oriunde pentru lucruri cum ar fi teme 

de studiu, e-mail, calendar, pentru un campus onlinemai bineconectat. 

Office 365 pentru Educație combină suita cunoscută Office cu versiunicloud computing de ultimă 

generație în materie de comunicații și servicii de colaborare online: Exchange Online, SharePoint Online, 

Lync Online.  

Exchange Online 

Exchange Online oferă interfață familiară și acces securizat la e-mail, calendarși contacte pePC-uri, web și 

dispozitive mobile. Exchange Online simplifică managementul IT și oferă funcții avansate de securitate și 

fiabilitate care ajută la protejarea datelor. 

SharePoint Online 

SharePoint Online oferă o locație unică, integrată în cloud computing, unde utilizatorii pot colabora 

cu ușurință pentru a împărtăși idei și expertiză, în echipe personalizate, proiecte partajate, resurse 



 

 

 
Stimularea dezvoltării inovațiilor la nivel local  
 

organizaționale, informații instituționale. Administratorii pot permite de asemenea, utilizatorilor 

externi să vizualizeze, partajeze și colaboreze pe paginile extranet. 

Lync Online 

Lync Online oferă capabilități de ultimă generație de comunicații ce includ statusul de prezență, 

IMșiapelare audio video PC-PC (televideoconferință). Lync Online oferă caracteristici de comunicații 

de tip enterprise care cresceficiența studiului. 

 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări făcute șefilor de 
catedră și factorilor de 
decizie pentru o mai bună 
înțelegere a 
funcționalităților Office 
365Edu. 

Microsoft(contact: 
Victor Chiriță) 

4 prezentări susținute în cadrul 
Univ.”Politehnica” din Timişoara 

Trimestrul IV 
2012 

Analiza funcționalităților 
Office 365 Edu în vederea 
integrării în infrastructura 
Universității. 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Sorin Julean) 

Domeniile de mail alocate sunt: 
upt.ro + subdomenii 

Trimestrul I 
2013 

Crearea conturilor O365 Edu 
pentru corpul profesoral, 
studenți și personal 
administrativ 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara, cu sprijinul 
Microsoft (contact: 
Victor Chiriță) 

conturi activate  
2000 cadre didactice + personal 
auxiliar 
15000 studenŃi 

Trimestrul I 
2013 

Utilizarea solutiei O365 Edu 
în rândul corpului 
profesoral, al studenților și 
al personalului administrativ 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara 
(contact: Sorin Julean) 

30% conturi utilizate procesul 
didactic și administrativ 
 
50% conturi utilizate procesul 
didactic și administrativ 

Trimestrul II 
2013  
 
Trimestrul IV 
2013 

Programul Faculty Connection 

Faculty Connection este un programmenit să sprijinefacultățiletehnice, care au inclus deja – s-au care 
considera sa includa – cele mai noi tehnologiiMicrosoft(ex: Windows, Windows Phone, Windows, Azure 
și Windows Server) în programa de studiu. Programul Faculty Connection esteun depozit de resurse 
webcare ajutăprofesorii universitarisă aibă acces cu ușurință laresurse și instrumentede care au 
nevoiepentru a îmbunătăți predarea materiei. Site-ulprevede: 
•  Resource Center:Ofera în mediul academic valoare adaugată pentru tehnologiile Microsoft și reduce 
barierele de adopție oferind acces la resurse de instruire. 

•  Software and Tools: Extinderea programului DreamSpark catre cadrele didactice care nu fac parte 
dintr-o institutie membra a programului.  

•  Connection (Forums and Events): Creeaza o retea de profesori ce permite grupului sa construiasca 
bazandu-se pe succesul celorlalti, impart cunostinte si preocupari, gasesc experti in care se pot increde 
si trec de provocarile pe care le intampina. 

 



 

 

 
Stimularea dezvoltării inovațiilor la nivel local  
 

 

 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentarea beneficiilor 
programului către facultăți 
interesate 

Microsoft (contact: Alex 
Bogdan) 

4 prezentări făcute Trimestrul IV 
2013 

Transmiterea codurilor de 
acces către profesori 

Microsoft (contact: Alex 
Bogdan) 

50 % coduri transmise din 
totalul membrilor corpului 
profesoral  

Trimestrul I  
2014 

Accesarea resurselor 
oferite de program 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara 
(contact: Andrei Crăciun) 

25% conturi activate, din totalul 
membrilor corpului profesoral 

Trimestrul II  
2014 

Utilizarea tehnologiilor în 
cursuri pentru crearea de 
aplicații 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara 
(contact: Andrei Crăciun) 

50 aplicații Windows Phone și 
Windows publicate  

Trimestrul I  
2015 

 

Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) 

Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) este un program puternic la dispoziția instituțiilor de 

învățământ care doresc să utilizeze aplicația Microsoft Dynamics în programade studiu sau de cercetare 

academică, în discipline cum ar fi sistemele de informații contabile, contabilitate managerială, vânzări, 

marketingși gestionarea operațiunilor. DynAA permite utilizareasoluțiilor de management a cliențior 

(CRM) Microsoft Dynamics pentru a sprijini studiul conceptelor, teoriilor, proceselor cheie de afaceri și 

ca platformă pentru înțelegerea integratăîn structura de date a planificării resurselor de tip enterprise 

(ERP), de Business Intelligence și de data mining. 

Microsoft Dynamics ERP și CRMsoftware pot fi încorporate în: 

• Programe de studiu a contabilității, inclusiv suport de decizie de afaceri și analiză, planificare, 

monitorizare șicontrol, achiziții, buget și prognoză; 

• Programe școlare de Operațiuni de Afaceri (Business Operations),inclusiv procese de fabricație, 

prospectarea distribuției, precum și inventar sau gestionarea comenzilor; 

•Programa de marketing, incluzând îmbunătățirea activităților centrate pe client; analiza de estimare a clienților, 

analize de marketing, precum și analiza marjei brute sau a returnării investiției. 

• Programă de Sisteme de Informații de Business, inclusiv analiza de business, proiectarea sistemului, datele de 

mentenață, precum și informații de business. 

Instituțiile academice primesc odată cu Microsoft DynAA: 

• Dreptul de utilizare gratuită a licențelor Microsoft Dynamics în sala de clasă/laboratoare. 

• Instruireși resurse de instruire online, gratuite. 

• Acces la programul Faculty Connection pentru domeniul specialitate/de interes curricular. 

• Informații despre întâlniri și conferințe  

• Conexiuni cu parteneri Microsoft Dynamics, clienți și instituții academice. 
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Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări făcute facultăților interesate Microsoft (contact: 

Ioana Răzvan) 
o prezentare  Trimestrul I 

2013 
Accesarea programului prin 
deschiderea de subscripții 

Univ.”Politehnica” 
din Timişoara 

10 subscripții activate Trimestrul II 
2013 

Integrarea materialelor de curs în 
procesul didactic  

Univ.”Politehnica” 
din Timişoara 

5 catedre adoptă 
produsele Dynamics la 
curs 

Trimestrul I 
2014 

 

Programul Partners in Learning (PIL) pentru Universități – Instruire în Pedagogia Digitală 

Profesorii tineri sunt interesați să afle despre cele mai recente instrumente care fac procesul didactic mai 
plăcutși eficient. Programul Instruire în Pedagogia Digitală oferă un atelier de dezvoltare profesională 
deînvățare a utilizării inovative a noilor tehnologii la clasă, în cadrul programelor de studiu pedagogic. 
Inițiativa ajută de asemenea, la includerea acestor noi tehnologii în practicile pedagogice de care poate 
beneficia universitatea însăși. Componenta curriculară Instruire în Pedagogia Digitală demonstrează beneficiile 
practice ale utilizării tehnologiei informației în educație. 
 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări făcute 
facultăților și/sau 
departamentelor cu 
programe de studiu 
pedagogic 

Microsoft și 
partenerii 
Microsoft de 
training 

4 prezentări Trimestrul II 
2014 

Adoptarea 
componentelor de 
cursinovativ PiL în 
cursurile pedagogice  

Univ.”Politehnica” 
din Timişoara 

10 componente 
PiL adoptate 

Trimestrul II 
2015 
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Anexa C  

Stimularea dezvoltării inovațiilor la nivel local 

Programele Microsoft DreamSpark 

Microsoft DreamSpark, pentru a sustine procesul de invatare, ofera studentilor din institutiile acreditate 
instruire online video si acces pentru descarcare la unelte profesioniste de dezvoltare si design. 

DreamSpark Premium include o listă mult mai mare de software și unelte disponibile, dar este doar 
pentru facultățileși departamentele care predau Tehnologie, Inginerie, Știință, Matematicăși Design 
Tehnic (STEM-D). 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentarea ambelor programe și a 
beneficiilor către reprezentanții 
universității 

Microsoft (contact: Alex 
Bogdan) 

4 prezentări Trimestrul IV 
2012 

Adopția programului DreamSpark  Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Razvan Cioargă) 

200 subcripții Trimestrul I 
 2013 

Adopția programului DreamSpark 
Premium 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Razvan Cioargă) 

3000 subcripții Trimestrul II 
 2013 

Descărcarea de software  Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Razvan Cioargă) 

6000 descărcări  Trimestrul IV 
2013 

Imagine Cup 

Imagine Cup este cea mai populară competiție globală IT. Studenții sunt încurajați să-și folosească 

imaginația și pasiunea de a crea soluții tehnologice care ajută la rezolvarea unora dintre cele mai dificile 

probleme ale lumii, cum ar fi cele stabilite prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului declarate de 

ONU. Profesorii universitari au calitatea de mentor în program și acordă sprijin studenților participanți, 

pentru proiectele poziționate ca teză de licență sau de masterat. 

Imagine Cup încurajează studiul tehnologiei prin intermediul seminariilor și laboratoarelor cu 

aplicabilitate imediată. Câștigătorii de top la nivel mondial beneficiază de subvenții care stimulează 

spiritul antreprenorial al studenților și o mai bună înțelegere de includere a resurselor digitale în nevoile 

societății. 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentarea concursului Imagine 
Cup studenților și profesorilor 
coordonatori științifici  

Microsoft (contact: Alex 
Bogdan) 

2 prezentări IC 

 

Trimestrul IV 
2012 

Încurajarea participării la concurs IC 
a studenților din diferite facultăți, 
indiferent de profil 

Univ.”Politehnica” din 
Timişoara – Conf.dr.ing. 
Marius Marcu 

50 studenți 
participanți la IC 

Trimestrul II 
2013 
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Anexa D 
Crearea de locuri de muncă și de oportunități profesionale 

 

IT Academy 

Programul Microsoft IT Academy este un program educațional orientat către pregătire în carieră. 
Este conceput să ofere studenților competențele digitale ale secolului XXI, necesare obținerii unei 
certificări recunoscute global și avantaj competitiv pe piața locurilor de muncă. Afilierea la program 
este bazată pe o subscripție anuală care permite accesul la programe tehnologice de înaltă clasă, 
planuri de lecție, materiale e-learning, proiecte pentru studenți și grile de evaluare. Programul 
Microsoft IT Academy oferă și cadrelor didactice o mulțime de oportunități de dezvoltare 
profesională. Resursele programului oferă cadrelor didactice oportunitatea de a fi în permanență 
conectate cu cele mai noi tehnologii Microsoft și permite integrarea resurselor în programe de 
studiu. Cu aceste resurse, cadrele didactice își pot construi orele de predare.  

Microsoft IT Academy oferă: 

•Cele mai noi produse software Microsoft pentru laboratoare și săli de studiu desemnate în 
program; 

•Acces la o gamă largă de cursuri e-Learning și un Sistem de Management al Învățării (LMS) 
care ajută la monitorizarea progresului fiecărui student; 

•Prețuri reduse pentru manualele disponibile doar pentru instituții de învățămînt; 
•Bibliotecă virtuală; 
•Dreptul la o subscripție Microsoft TechNet pentru descărcare de software;  
•Instrumente de marketing pentru promovarea programului prin brand-ul Microsoft și certificări 

Microsoft; 

 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări ale beneficiilor programului  Microsoft (contact: Sanda 

Foamete) și parteneri 
Microsoft de training și 
certificare 

2 prezentări Trimestrul I 
 2013 

Adoptarea programului IT Academy  Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Razvan Cioargă) 

1 de IT 
Academy active 

Trimestrul IV  
2012 



 

 

Microsoft Technology Associate 

Suita de certificări Microsoft Technology Associate (MTA) sprijină instituțiile educaționale și 
academice să parcurgă și să valideze cunoștințe de bază legate de infrastructura IT, dezvoltare de 
software și administrarea bazelor de date. Certificarea MTA oferă studenților oportunități și 
încrederea de a explora cariere în domeniul IT, permițându-le să-și demonstreze aptitudinile pentru 
obținerea unor certificări mai avansate, stagii de practică și chiar locuri de muncă la nivel de 
începător, în industria IT. 

Integrarea certificărilor MTA în programul unei universități ajută instituția respectivă să iasă în 
evidență cu o ofertă inovativă de tehnologie în curriculum. Studenții beneficiază la rândul lor de 
oportunitatea de a-și dobândi certificarea Microsoft chiar în propria facultate.  

Examenele MTA sunt dezvoltate pe baza cerințelor din sectorul de business și sunt pregătite de 
către experții și educatorii Microsoft Learning. Fiecare examen poate fi însoțit de o componentă de 
pregătire și un ghid de studiu care suplimentează materialele de studiu deja folosite de cadrele 
didactice.  

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări ale beneficiilor 
programului de certificare MTA 

Microsoft (contact: Sanda 
Foamete), prin parteneri 
Microsoft de training și 
certificare 

4 prezentări Trimestrul I  
2013 

Deschiderea de centre proprii de 
testare 

Univ.”Politehnica” din Timişoara 
(contact: Razvan Cioargă) 

1 centru 
deschis 

Trimestrul I 
2013 

Introducerea cunoștințelor 
acoperite de certificările MTA în 
cursuri 

Univ.”Politehnica” din Timişoara 
(contact: Razvan Cioargă) 

20 studenți 
certificați 

Trimestrul III  
2013 

Microsoft Student Partners  

Microsoft Student Partners (MSP) oferă posibilitatea studenților pasionați de tehnologie, de a-și 
dezvolta competențele IT, de prezentare și de marketing și de a folosi resurse care să îi ajute să se 
pregătească mai bine pentru o carieră de succes. Studenții care aderă la programul MSP, sunt 
înrolați practic într-un program global pentru un an academic în baza activităților desfășurate în 
anul universitar precedent. MSP sunt recunoscuți ca lideri de tehnologie și acționează în calitate de 
ambasadorii Microsoft în propria universitate. Studenții au acces la unelte Microsoft, tehnologii, 
instruire și experiență valoroasă profesională, care le va ajuta în cariera viitoare. 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări ale beneficiilor 
programului MSP 

Microsoft (contact: Alex Bogdan) 2 prezentări Trimestrul II  
2013 

Numirea de profesori mentori ai 
programului 

Univ.”Politehnica” din Timişoara 
(contact: Razvan Cioargă) 

2 mentori   

Dezvoltarea programului MSP Univ.”Politehnica” din Timişoara 
(contact: Razvan Cioargă), 
Microsoft (contact: Alex Bogdan) 

10 studenti 
MSP 

 



 

 

 

Stagii de practică  

Una dintre provocările cheie ale zilelor noastre este asigurarea tranziției studenților și absolvenților 
către roluri pe piața muncii, în industria de profil și înțelegerea cerinței forței de muncă la momentul 
absolvirii. Stagiile de practică sunt cea mai bună soluție de a face această tranziție mai ușoară.  

Microsoft își asumă rolul de a facilita acest proces. Universitățile conduc studenții către deprinderea 
de competențe care ajută la eligibilitatea lor pe piața muncii. Microsoft oferă perspective asupra 
tendințelor pieții și ajută universitatea să adauge valoare activităților de consiliere profesională, o 
structurăîmbunătățită pentru programa universitară și selecția prin criterii de performanță. 

În cadrul Centrului său Global de Suport Tehnic din România (GTSC) Microsoft susține un număr 
limitat locuri pe an în programul de stagii de practică. Pentru a beneficia de astfel de oportunități, 
studenții participanți trebuie să dovedească abilități tehnice în una sau mai multe tehnologii 
Microsoft, să vorbească engleza la un nivel avansat, alături de o alta limbă vest europeană, precum 
germana sau franceza. 

 

Angajament Responsabil  Metrică Perioadă 
Prezentări anuale a programului în cadrul 
universității 

Microsoft (contact: 
Ioana Tănase) 

2 prezentări 
 

Trimestrul III  
2013 

Organizarea de … sesiuni internship  Microsoft (contact: 
Ioana Tănase) 

2 sesiuni 
Internship 

 

Furnizarea de materiale necesare testării 
competențelor lingvistice pentru candidații la 
Internship. 

Microsoft (contact: 
Ioana Tănase) 

Materiale – cât 
este nevoie 

 

Adoptarea programului Microsoft Internship  Univ.”Politehnica” din 
Timişoara (contact: 
Razvan Cioargă) 

4 studenți 
Interni 
Microsoft 

Trimestrul III  
2013 

 



 

 

 

Condițiile Minime de Succes 
Condițiile Minime de Succes ale Acordului Alianței pentru Educație permit asumarea răspunderii de către 
ambele părți ale parteneriatului și creează premizele unui dialog deschis între membrii parteneriatului. 
 
Condițiile sunt definite conform cu angajamentelor menționate în programele descrise în anexe. Anual, 
reprezentanții Microsoft și ai Instituției Educaționale vor revizui îndeplinirea acestor condiții și vor decide 
acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor comune. 
 
 
 

Titularii condițiilor minime de succes 

Microsoft Cristian Popescu 

Funcția deținută 

Date contact 

Manager pentru Administrația Publică Locală 

cristpop@microsoft.com;+40741278999 

Univ. „Politehnica” 
din Timişoara 

Dan Buzărnescu 

Funcția deținută  

Date contact 

Responsabil IT 

dan.buzarnescu@rectorat.upt.ro;   

 

Comunicări Semestriale 

Evenimente  



 

 

 

Termeni și condiții  
 

PREZENTUL ACORD MICROSOFT DE ALIANȚĂ PENTRU EDUCAȚIE privind cooperarea în domeniul Tehnologiei 
Informației („Acordul”) este încheiat și semnat la data de 13 septembrie 2012 („Data Intrării în Vigoare”) 
pentru o perioadă de trei (3) ani de la Data Intrării în Vigoare, de către și între:  

 

1. Microsoft România, Piata Presei 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, et 2, S1,CP 013702 București, 
reprezentată de Ronald Binkofski, Director General,(,,Microsoft România”), acționând separat, și 

2. Universitatea „Politehnica” din Timişoara, PiaŃa Victoriei Nr.2, reprezentată de Aurel-Viorel Şerban, 
Rector, ( Universitatea „Politehnica” din Timişoara). 

 

Microsoft România și Universitatea „Politehnica” din Timişoara vor fi denumite în mod colectiv „Părțile”), 

 

PRIN URMARE, Părțile convin după cum urmează: 

 
1. DEFINIȚII.Termenii înscriși cu majusculă în prezentul Acordși care nu sunt definiți altfelaici, vor avea 
semnificația atribuită acestora în continuare. Alți termeni folosiți, care nu au fost însă definiți în prezentul 
Acord, vor avea semnificația care le-a fost atribuită în Acordurile Tranzacționale. 
 
1.1 „Afiliați”va însemna, cu privire la Instituția Educațională, orice instituție educațională aflată, conform 
prevederilor legale sau documentelor statutare ale acestei instituții, sub controlul Instituției Educaționale.  

 

1.2 „Partener” sau „partener comercial Microsoft” va însemnadistribuitorul(ii) sau revânzătorul(ii) de 
produse Microsoft din România, pe careMicrosof România îl(îi) autorizează să distribuie produse și servicii 
Microsoft către utilizatorii finali în baza Acordului Campus and Schoolși aAcordului Enrollment for Education 
Solutions. În baza acestei autorizații, Instituția Educaționalăsau Afiliatele care încheie acordul respectiv va/vor 
semna acorduri separate cu LAR cu privire la distribuția de software. Aceste acorduri vor fi în conformitate cu 
prezentul Acordși nu vor conține abateri de la acesta. 

1.3 „Contractul Cadru pentru Servicii” va însemna contractul de servicii Microsoft încheiat între 
Entitatea LocalăMicrosoftși Instituția Educațională. Contractul Cadru pentru Servicii Microsoft prezintă 
termeniiși condițiile generale privind furnizarea de servicii de asistență pentru produsele Microsoft (sau 
personal, în mod regulat sau o singură datăîn scopul de a acorda asistență în implementarea produselor sau 
a unui proiect special, prin intermediul Serviciilor de ConsultanțăMicrosoft).  

1.4 „Acorduri Tranzacționale” înseamnă, în mod colectiv, Contractul Cadru pentruServicii, Contractul 
Microsoft Academic Select (Microsoft Academic Select Agreement), Contractul Microsoft Campus and School 
(Microsoft Campus and School Agreement), Contractul Microsoft Open Value (Microsoft Open Value 
Agreement), Contractul Enrollment for EducationSolutions (Microsoft Enrollement for Education Solutions) și 
documentele auxiliare, inclusiv, fără a se limita lacererile de înscriereși comenzile formulate în baza acestor 
contracte, precum și (i) orice alte contracte care au fost sau vor fi încheiate împreună cu acest Acord și care 



 

 

sunt enumerate în secțiunea 4.2 din prezentul; și (ii) orice alte contracte care sunt anticipate în prezentul 
Acord și care vor fi încheiate la o dată ulterioară; la semnarea acestora, Părțile vor actualiza această listă în 
mod corespunzător. MdI privind Programul Microsoft Partners in Learning nu este un Acord Tranzacțional. 
Ierarhia prezentului Acord și a Acordurilor Tranzacționale este prezentată pe scurt în Secțiunea 3 din 
prezentul.  

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Cadrul contractual general. Prezentul Acord prevede termenii și condițiile cu privire la:  

a) Cooperarea dintre Părți cu privire la utilizarea tehnologiilor Microsoft în InstituțiaEducațională și Afiliate 
situate în România;  

b) Asistența acordată de Microsoft Instituției Educaționaleîn inițiativeleși programele legate de ICT din 
sectorul educației, așa cum se arată în Anexele B, C, Dși E în ceea ce urmează;și  

c) Acordul dintre Instituția Educaționalăși Microsoft Româniacu privire la livrarea produselorși serviciilor 
Microsoft.  

d) Acordul dintre Instituția Educațională și Microsoft România cu privire la furnizarea serviciilor Microsoft. 

2.2 Utilizarea de software în baza unor licențe valabile.Prin prezentul Acord,Instituția Educațională 
convine să depună toate eforturile pentru a se asigura căîn cadrul Instituției Educaționale și Afiliatelorsunt 
utilizate exclusiv produse software cu licență valabilă. 

3. STRUCTURA TRANZACȚIEI 

3.1 Cadrul juridic.Prezentul Acord împreună cu Acordurile Tranzacționale reprezintă cadrul juridic al 
tranzacțiilor dintre Părți.  

3.2 Superioritate.În cazul apariției oricărei contradicții cu prevederile Acordurilor Tranzacționale, 
Acordurile Tranzacționale vor prevala asupra prezentului Acord.  

3.3 Încălcarea obligațiilor de către ambele părți.Un caz de neîndeplinire a obligațiilor în baza oricărei 
înțelegeri din cadrul prezentului Acord va reprezenta un caz de neîndeplinire în baza (i) prezentului Acord,și 
(ii) a tuturor celorlalte Acorduri Tranzacționale. 

4. INIȚIATIVE ALE PĂRȚILOR. 

4.1 Obligații ale Părților.  

a) Sub rezerva prezentului Acordși a Acordurilor Tranzacționale, Microsoft România va asigura 
pentruInstituția Educaționalăși Afiliatele (i) campaniiși inițiative de asistență Microsoft, așa cum se aratăîn 
Anexele A, B, C D și E atașate în ceea ce urmează, fiecare având ca scop stimularea dezvoltării unei industrii 
moderne ICT în România, (ii) produse software Microsoft,și (iii) servicii Microsoft. Detaliileși întinderea 
obligațiilor Părților în baza prezentului Acord sunt descrise mai jos în prezentulși în Anexele B, C și D, 
precumși în Acordurile Tranzacționale incluzând cererile de înscriere și/sau comenzile de lucrări.  

4.2 Lista Acordurilor Tranzacționale. Termenii și condițiile privind participarea UniversităŃii 
„Politehnica” din Timişoara în diferite programe prevăzute în Anexele B, C și D, vor fi definite în acorduri 
separate, Acordurile Tranzacționale.  

5.  MARKETING. Părțile vor elabora un plan de marketing pentru a promova împreună Acordul de Alianță 
pentru Educație stabilit între acestea precum și inițiativele și activitățile prevăzute de prezentul Acord. Planul 
de marketing va include, fără a se limita la, următoarele aspecte: (i) relații cu publicul, (ii) marketing intern la 



 

 

nivelul Instituției Educaționalepentru toate programele aplicabile, (iii) desemnarea reprezentanților Instituției 
Educaționale care vor fi persoane de contact și vor îndeplini un rol de catalizator pentru a asigura 
implementarea în totalitate a Acordului, (iv) recunoașterea și promovarea relației dintre Părți în materialele 
de marketing aparținând Instituției Educaționale, (v) Părțile convin să facă publicitate în mod corespunzător 
cu privire la obiectulcolaborării dintre acestea. Părțile vor colabora în vederea planificării și publicării unui 
comunicat de presă comun, care va descrie conținutul colaborării dintre acestea. 

6. PREȚ 

6.1 Prețul final. În situaŃia în care InstituŃia EducaŃională intenŃionează să semneze unul sau mai multe 
„Acorduri TranzacŃionale”, InstituŃia EducaŃională înŃelege că preŃurile finale vor fi stabilite de Partener. PărŃile 
declară că nu intenŃionează stabiliarea unei obligaŃii de plată pentru achiziŃia de produse şi servicii în baza 
programelor menŃionate la art. 14 „Acorduri TranzacŃionale”,preŃul final aplicabil, detaliile de facturare și 
tranșele plății vor fi negociate direct între Instituția Educațională și Partener , și prevăzute în acordurile 
separate dintre Partener și Instituția Educațională, aferente fiecărui program în parte. 

7. COSTURI. Fiecare Parte va suporta propriile costuri, onorarii și cheltuieli în legătură cu implementarea 
prezentului Acord și a tuturor Acordurilor Tranzacționale, cu excepția cazului în care și până la data la care 
Părțile convin asupra unui mecanism de defalcare a costurilor, onorariilor și cheltuielilor suportate de acestea. 

8. TERMENII ȘI CONDIȚIILEPRIVIND ACORDAREA LICENȚELORȘI FURNIZAREA SERVICIILOR. Părțile confirmă și convin 
că Microsoft România își va îndeplini majoritatea obligațiilor în baza prezentului Acord prin afiliații acesteia, 
și/sau alte organizații sau parteneri locali ai Microsoft, inclusiv în cazul în care acest lucru nu este prevăzut în 
mod expres în prezentul Acord. 

9. INIȚIATIVELE INSTITUȚIEI EDUCAȚIONALE.Instituția Educaționalăși Microsoft România vor coopera în vederea 
susținerii utilizării de software licențiat, valid în domeniul educației din România. Concret, Instituția 
Educațională, cu sprijinul Microsoft România, și în limitele competențelor și autorizațiilor sale, va urmări să 
crească nivelul de cunoaștere publică a importanței drepturilor de proprietate și utilizarea corespunzătoare a 
software-ului în domeniul educației. Instituția Educațională va depune toate eforturile pentru a reprezenta un 
model în domeniul Educației din România în legătură cu gestionarea produselor software, iar Microsoft 
România va oferi asistență Instituției Educaționaleîn legătură cu dezvoltarea și implementarea unui sistem 
eficient de gestionare a produselor software. 

10. DURATA ACORDULUI.Acordul va rămâne în vigoare pentru o durată de trei (3) ani calculată de la Data 
Intrării în Vigoare, exceptând cazul în care oricare dintre Părți reziliază Acordul înainte de această dată, în 
baza unei notificări scrise comunicate celeilalte părți cu două (2) luni în prealabil. 

Se înțelege că rezilierea acordului înainte de data convenită nu va îndreptăți cealaltă Parte să beneficieze de 
orice rambursare, despăgubire sau orice altă indemnizație. Părțile vor revizui derularea acestui Acord cu trei 
(3) luni înainte de expirare și vor conveni asupra reînnoirii sau rezilierii acestuia.  

11. PERSOANE DE CONTACT.Părțile desemnează prin prezentul următoarele persoane ca persoane de contact 
principale ale celeilalte Părți în contextul prezentului Acord: 

 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara Microsoft România 

PiaŃa Victoriei, Nr.2, 300006, Timişoara 
 

Piata Presei 3-5| Cladirea City Gate | Turnul Sud, 
et 2| S1 | 013702| Bucuresti 



 

 

Marius Oteşteanu, Prorector pentru IT 
 

Sanda Foamete, Manager pentru Educație 
 

Tel: +40256.403.014 Mobil:+40745.172.075 

Email: marius.otesteanu@etc.upt.ro  Email: sanda.foamete@microsoft.com 
 

12. PUBLICITATE. Părțile convin să asigure o publicitate corespunzătoare în ceea ce privește conținutul 
colaborării acestora. Instituția Educațională este de acord să notifice Instituțiile Afiliatele cu privire la 
conținutul acestei colaborări. Părțile vor coopera în legătură cu planificarea și publicarea unui comunicat de 
presă comun, care va descrie conținutul colaborării dintre acestea. 

13. PREVEDERI DIVERSE 

13.1 Intrarea în vigoare.Prezentul Acord va intra în vigoare la semnarea corespunzătoare a acestuia de 
către reprezentanții autorizați ai Părților și, dacă se impune, prevederilor legilor din România. 

13.2 Executare si termen.Angajamentele asumate de fiecare Parte în prezentul Acord depind în mod 
explicit de executarea de către cealaltă Parte a angajamentelor sale. Instituția Educațională intelege si 
accepta ca Microsoft își va îndeplini majoritatea obligațiilor în baza prezentului Acord prin afiliații Microsoft 
Romaniași Entitatea Locală Microsoft) și/sau alte organizații sau parteneri locali ai Microsoft, chiar și în cazul 
în care nu se prevede în mod expres în prezentul Acord. Părțile vor începe executarea obligațiilor în baza 
prezentului Acord, imediat după intrarea în vigoare a Acordului. Obiectivele specifice care trebuie realizate 
până la un anumit termen sunt prevăzute în Acordurile Tranzacționale. 

13.3 Limba Acordului.Prezentul Acord va fi semnat în trei (3) exemplare atât în limba engleză cât și în 
limba română. Ambele versiuni lingvistice vor conține aceiași termeni și condiții. Părțile confirmă că versiunea 
în limba română pusă la dispoziția acestora reflectă în mod exact prevederile stipulate în versiunea în limba 
engleză.În scopul interpretării prezentului Acord, versiunea în limba engleză va prevala.  

13.4 Caracterul neexclusiv.Colaborarea dintre Părți în baza prezentului Acord va avea un caracter 
neexclusiv. Fiecare Parte va avea dreptul de a încheia acorduri similare cu terți. Părțile recunosc că Instituția 
Educațională va putea procura, la libera sa alegere, produse și/sau servicii software de la alți furnizori 
decâtMicrosoft sau afiliații săi. 

13.5 Raportul dintre Părți.Raportul dintre Părți, astfel cum a fost acesta definit în prezentul Acord, este un 
raport de strictă independență. Nicio prevedere a prezentului Acord nu se va interpreta în sensul înființării 
unei asocieri, societăți mixte sau asocieri în participațiune, raport de administrare, reprezentare sau alt raport 
similar între părți. Niciuna dintre Părți nu va încheia niciun acord cu vreun terț în numele celeilalte părți, și 
niciuna dintre Părți nu va fi autorizată în scopul de a obliga sau angaja sau nu va urmări să fie autorizată să 
oblige sau să angajeze cealaltă Parte, în niciun mod. 

13.6 Modificări.Orice modificare sau schimbare adusă prezentului Acord se va efectua în formă scrisă. 
Această prevedere se aplică, de asemenea, oricărei modificări sau schimbări aduse acestei cerințe privind 
forma scrisă. 

13.7 Nulități parțiale.În cazul în care mai multe prevederi din prezentul Acord devin neaplicabile sau 
neexecutorii, în totalitate sau în parte, prevederile rămase din prezentul Acord nu vor fi afectate de acestea 



 

 

dintâi. Prevederea neaplicabilă sau neexecutorie va fi înlocuită cu o prevedere aplicabilă și executorie care va 
avea un conținut cât mai apropiat posibil de intenția inițială a Părților.  

13.8 Legea aplicabilă. Jurisdicția. Acordul va fi guvernat de legea României cu excepția cazurilor care se 
supun regulilor privind conflictul de legi. Nu se vor aplica prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra 
contractelor de vânzare internațională de mărfuri. Instanțele din [a se insera tara unde sunt localizate partile] 
vor avea competență exclusivă în soluționarea oricăror litigii care se nasc în legătură cu prezentul Acord. 

13.9 Forța Majoră. Orice întârziere în ceea ce privește executarea sau neexecutare nu va fi considerată a fi 
încălcare, în cazul în care respectiva întârziere sau neexecutare este datorată unor evenimente independente 
de controlul,și care nu se datorează neglijenței Părții responsabile cu îndeplinirea obligațiilor respective, 
inclusiv, fără limitare, incendiile, inundațiile, accidentele, exploziile,situațiile excepționale, calamitățile 
naturale, embargourile comerciale sau alte sancțiuni aplicate de UN sau US („Forța Majoră”). Partea care 
invocă Forța Majoră va notifica cealaltă Parte, în scris, în termen de zece (10) zile de la apariția evenimentului 
de Forță Majoră, specificând natura și durata anticipată a întârzierii. Părțile vor depune toate eforturile în 
scopul de a evita sau minimiza efectele întârzierii sau neîndeplinirii.  

13.10 Interpretare.Orice formulare echivocă din prezentul Acord va fi interpretată în mod echitabil 
indiferent de Partea care a întocmit Acordul sau orice prevedere din acesta. 

13.11 Întregul Acord.Acordul, împreună cu toate Acordurile Tranzacționale, care sunt incluse în prezentul 
cu titlu de referință, vor constitui întreaga înțelegere și întregul acord dintre Părți, cu privire la obiectul 
acestuia și înlocuiește toate discuțiile, acordurile, înțelegerile și declarațiile anterioare, fie că acestea sunt în 
formă orală sau scrisă, și fie că sunt semnate sau nu de către Părți.  

DREPT MĂRTURIE, Părțile au asigurat încheierea Acordului de către reprezentanții autorizați ai acestora, la 
Data Intrării în Vigoare. 

 



 

 

 

 

 


