
 

 

 

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

- co-finanţat prin Fondul Social European   

„Investește în OAMENI” 

 

„Program strategic pentru promovarea inovării în servicii prin educaţie deschisă, continuă – 

INSEED ” 

 

Bucureşti, 30.09.2013 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sediul în Splaiul Independentei 313, sector 6, 

anunță finalizarea implementarii proiectului POSDRU/86/1.2/S/57748 “Program strategic pentru 

promovarea inovării în servicii prin educaţie deschisă, continuă - INSEED”, Axa 1: Educaţia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, 

Domeniul 1.2: Calitate în învăţământul superior, co-finanţat prin Fondul Social European. 

Valoarea totala a proiectului implementat a fost de 20 908 100 RON. 

Proiectul a fost implementat in Bucuresti pe o durata de 36 de luni. 

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi 

formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, managementului și proiectării 

serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de 

educaţie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse 

virtualizate accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene. Acest obiectiv a fost realizat 

prin: 

1. Dezvoltarea unui model de educaţie deschisă, continuă cu cadru instituţional flexibil şi 

infrastructură modernă de tip cloud pentru crearea iniţială şi menţinerea de competenţe pe 

durata vieţii în conceperea, proiectarea, implementarea, operarea şi managementul 

sistemelor complexe (CPIOMS) pentru servicii bazate pe TI. 

2. Dezvoltarea, implementarea, acreditarea şi integrarea în sistemul de studii universitare a 

unui program interdisciplinar nou de studii de master cu replicare multi-regionala în 

domeniul CPIOMS pentru servicii în industrie: "Proiectarea şi Managementul Serviciilor" 

cu predare în engleză şi a unor module noi de discipline de licenţă, master şi formare 

continuă pentru inovarea serviciilor sectoriale: sănătate, administraţie publică, e-business, 

lanţuri de aprovizionare, energetică, expertizare electrică şi metrologie, pe baza modelului 

SPMS, a necesității inovarii în industria serviciilor şi a cerinţelor pieţei forţei de muncă. 

3. Dezvoltarea capacităţii de formare, îmbunătăţirea calităţii, relevanţei şi a permanenţei 

ofertei educaţionale de specialişti cu înaltă calificare pentru piaţa muncii în sectoarele 

serviciilor şi consolidarea cooperării internaţionale prin realizarea unei infrastructuri 



 

 

 

informatice distribuite de tip cloud, cu resurse virtualizate accesate ca servicii prin internet 

şi a unei platforme de e-learning multi-disciplinare, deschise. 

4. Crearea şi consolidarea unui spaţiu de colaborare deschis, interactiv INSER@SPACE a 

universităţilor cu industria, instituţii guvernamentale şi structuri europene și a unui mediu de 

cunoaștere SSKE pentru promovarea inovării în servicii prin informare / demonstrare / 

transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi dezvoltare de soluţii pentru sisteme de servicii 

cu suport TI. 

 

 

Informații suplimentare se pot obtine de la: 

Prof. dr. ing. Theodor Borangiu, Director Proiect 

Tel: 021 402 9314; Fax: 021  317 0912, theodor.borangiu@cimr.pub.ro 

 


