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“Good management is the art of making problems so interesting and their 
solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with 

them.”  
Paul Hawken 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

I. PREZENTAREA DEPARTAMENTULUI 
 
Misiunea Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte a fost de a sprijini 
dezvoltarea instituțională a Universității de Vest din Timișoara, prin intermediul 
identificării, accesării și implementării instrumentelor de finanțare nerambursabilă. 
  
În anul 2020, obiectivele departamentului au vizat: 
(1) Informarea cadrelor didactice și a personalului administrativ despre 
oportunitățile de finanțare adresate universităților în scopul dezvoltării instituționale; 
(2) Creșterea valorii finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltarea instituționlă a 
universității prin intermediul accesării de finanțări nerambursabile, în conformitate 
cu strategia de dezvoltare instituțională și a proiectelor strategice implementate; 
(3) Implementarea eficientă și eficace a proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
ce vizează dezvoltarea instituțională și oferirea de suport managerilor și echipelor de 
proiect pentru accesarea, implementarea și raportarea acestora.  
 
Serviciul de Accesare Proiecte a sprijinit universitatea, precum și experții co-
interesați să inițieze proiecte, în procesul de conturare şi depunere a proiectelor 
pentru obținerea finanțărilor și a crescut gradul de accesare a fondurilor 
nerambursabile și instituționale în rândul Universității de Vest din Timișoara, prin 
finanțarea unor proiecte specifice privind dezvoltarea infrastructurii educaționale și 
de cercetare, proiecte specifice privind promovarea unor programe de studii noi, 
îmbunătățirea calității activității didactice, interconectarea regională și 
internațională, incluziunea socială, dezvoltarea capitalului uman și nu numai. 
Serviciul de Implementare Proiecte a presupus implementarea eficientă și eficace a 
proiectelor finanțate pentru universitate, în scopul dezvoltării instituționale, 
identificarea celor mai bune modalități de atingere a obiectivelor proiectelor 
finanțate, oferirea de suport managerilor/experților implicați în implementarea 
proiectelor finanțate, realizarea raportărilor, monitorizarea implementării proiectelor 
finanțate și respectarea restricţiilor impuse de utilizarea finanţărilor 
nerambursabile/instituționale privind implementarea eficientă a proiectelor. 
 
II. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2020 
 
Preocupările pentru orientarea strategică în carieră a studenților Universității de Vest 
din Timișoara, pentru creșterea gradului lor de angajabilitate și a capacității de 
adaptare a acestora la cerințele pieței muncii, în pofida dificultăților inerente induse 
prin restricțiile crizei sanitare în care ne aflăm; necesitatea asigurării accesului la 
învățământ de calitate, adaptat la necesitățile pieței forței de muncă, pentru toți 
tinerii; îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea 
gradului de retenție în primul an de studii în cadrul Universității de Vest din 
Timișoara; creșterea capacităţii instituţionale şi a îmbunătăţirii calităţii sistemului 
naţional de învățământ superior; dezvoltarea și consolidarea culturii securității în 
zona balcanilor, în vederea asigurării cadrului necesar unei dezvoltări inteligente și 
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durabile bazată pe cunoaștere și inovare; consolidarea legăturilor inter-instituționale 
la nivelul învățământului universitar și preuniversitar, în vederea creşterii calităţii şi 
prestigiului Universității de Vest din Timișoara la nivel național și internațional; 
consolidarea relației între cultură și sport prin educarea studenților, participarea la 
activități culturale și sportive concomitent în cadrul unor evenimente organizate 
anual; consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării; constituirea și 
funcționarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul privat 
și public, reprezentativi de pe piața muncii și promovarea dezvoltării profesionale 
prin efectuarea stagiilor de practică și internship, reprezintă doar câteva obiective 
ale celor 67 proiecte transmise spre finanțare, contractate sau aflate în 
implementare, la nivelul departamentului. 
 
Realizând o analiză a proiectelor depuse, aflate în implementare și în evaluare, la 
nivelul anului 2020, situația se prezintă astfel: 57 proiecte depuse, 74 proiecte în 
implementare și 8 proiecte în evaluare. În acest sens, au fost accesate următoarele 
programe de finanțare: Programul Operațional Capital Uman, Fondul de Dezvoltare 
Instituțională – FDI, Granturi pentru Universități – Proiectul privind Învățământul 
Secundar (ROSE), Fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate 
în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, Proiecte de 
organizare și desfășurare a activităților extracurriculare, Programul Operațional 
Competitivitate, Programul Cultural - Agenda Culturală a Consiliului Județean Timiș, 
Programul Operațional Asistență Tehnică și Programul Operațional Infrastructura Mare 
 

Grafic 1. Analiza proiectelor gestionate la nivelul DAIP 

 
 
Valoarea proiectelor gestionate la nivel de departament se ridică la suma 
226,896,819.18 lei, dintre care 135,847,178.86 lei prin Programul Operațional 
Capital Uman (69,959,146.55 lei pentru proiecte aflate în implementare și 
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65,888,032.31 lei pentru proiecte aflate în evaluare), 36,878,253.98 lei prin 
Programul Operațional Regional, 3,449,337.95 lei prin Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia, 2,391,179.42 prin Fondul de Dezvoltare 
Instituțională – FDI, 9,943,357.46 lei prin Granturi pentru Universități–Proiectul 
privind Învățământul Secundar (ROSE), 2,346,980.00 lei prin Fondul pentru finanțarea 
situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de 
învățământ superior de stat, 249,995.00 lei prin Proiecte de organizare și desfășurare 
a activităților extracurriculare, 37,101,227.54 lei prin Programul Operațional 
Competitivitate, 83,000.00 lei prin Programul Cultural - Agenda Culturală a Consiliului 
Județean Timiș, 974,500.00 prin Programul Operațional Asistență Tehnică pentru 
proiecte aflate în evaluare și 1,203,275.43 prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare pentru proiecte aflate în evaluare. 
 

Grafic 2. Situația financiară a proiectelor gestionate la nivelul DAIP 

 

 
 
Tot în anul 2020, ca rezultat a candidaturii depuse, Universitatea de Vest din 
Timișoara a devenit partener în procesul de planificare strategică și de programare a 
fondurilor europene în perioada 2021 – 2027, membru în cadrul structurilor 
parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-
2027. 
Ministerul Fondurilor Europene a selectat Universitatea de Vest din Timișoara pentru a 
participa la activitățile de consultare în cadrul a 4 tipuri de programe operaționale: 
PO Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare 
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și Instrumente Financiare), PO Dezvoltare Durabilă, PO Capital Uman (redenumit PO 
Educație și Ocupare), PO Regionale. 
 
În vederea asigurării unei capacităţi adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin 
diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-CoV-2 în sistemul public de 
educaţie universitară, a fost solicitată finanțare și pentru dotarea Universităţii de 
Vest din Timişoara cu aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul 
nebulizatoarelor, prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare. 
 
În paralel cu accesarea finanțărilor nerambursabile, activitatea departamentului a 
vizat implementarea eficientă și eficace a proiectelor finanțate la nivel de 
universitate, prin oferirea de servicii suport managerilor/echipelor de lucru, în 
vederea implementării și raportării conform contractelor de finanțare asumate; 
realizarea și respectarea procedurilor de lucru în domeniul implementării proiectelor 
finanțate din fonduri nerambursabile/proiectelor de dezvoltare instituțională, pentru 
o bună derulare a acestora, precum și monitorizarea proiectelor gestionate la nivel de 
universitate și oferirea informațiilor centralizate către terțe persoane/entități de 
interes. 
 
 
III. PROIECTE ÎN CIFRE ȘI IMAGINI 

 
Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2020 
Activități și rezultate: 

- Monitorizarea proiectelor finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională 
2020 - 6 proiecte; 

- Suport în depunerea, implementarea și raportarea proiectului CNFIS-FDI-2020-
0588; 

Buget alocat celor 6 proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020: 
2,391,179.42 lei 

Selecție imagini 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Granturi pentru Universități–Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Activități și rezultate: 

- Realizarea, depunerea și contractarea unui număr de 9 cereri de finanțare; 
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- Suport în implementare și monitorizarea a 17 cereri de finanțare. 

Buget alocat celor 17 proiecte finanțate prin Programul ROSE: 9,943,357.46 lei. 

 

Fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de 

finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat 2020 

Activități și rezultate: 

- Accesarea de fonduri instituționale pentru 11 proiecte în cadrul Fondului pentru 

finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a 

instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2020; 

- Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare. 

Buget alocat celor 11 proiecte finanțate prin FSS 2020: 2,346,980.00 lei 

 

Proiecte de organizare și desfășurare a activităților extracurriculare  

Activități și rezultate: 

- Centralizarea unui număr de 15 proiecte venite din partea propunătorilor pentru 

anul 2020; 

- Centralizarea unui unui număr de 13 proiecte venite din partea propunătorilor 

pentru anul 2021; 

- Transmiterea aplicațiilor și a centralizărilor către Ministerul Educației 

Naționale; 

- Raportarea anuală a 15 proiecte extracurriculare și centralizarea stadiului de 

execuție bugerată. 

Buget alocat celor 15 proiecte finanțate pentru activități extracurriculare: 249,995.00 

lei și 317,300.00 lei pentru cele 13 proiecte depuse pentru anul 2021. 

 

Programul Cultural - Agenda Culturală 2020 a Consiliului Județean Timiș 

Activități și rezultate: 

- Monitorizarea și oferirea de suport în depunerea proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă în cadrul programului Cultural - Agenda Culturală 2020 a 

Consiliului Județean Timiș - 4 proiecte depuse   

Buget alocat celor 4 proiecte finanțate pe Agenda Culturală 2020: 83,000.00 lei 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

- Monitorizare și suport proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital 

Umane 2014 – 2020 – 13 proiecte; 

- Accesare fonduri nerambursabile, în conformitate cu strategia de dezvoltare 

instituțională – 4 proiecte depuse în cadrul Apelului de proiecte „Innotech 

Student”, 2 proiecte depuse în cadrul Apelului de proiecte „Sprijin pentru 
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înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, 1 proiect depus în cadrul 

Apelului de proiecte “Sprijinirea formării iniţiale a cadrelor didactice pentru 

învăţământul preuniversitar”; 

- Contractarea a 2 proiecte în cadrul programului, Apel „Stagii de practică pentru 

studenți” și Apel “Sprijinirea formării iniţiale a cadrelor didactice pentru 

învăţământul preuniversitar” și informarea echipelor de proiect cu privire la 

modalitatea de implementare a acestora (raportare tehnică și financiară, 

răspuns clarificări, proceduri de lucru specifice); 

- Monitorizarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul apelului România 

Start-up Plus, start-up-uri înființate, locuri de muncă create, situația 

subvențiilor acordate, locuri de muncă menținute în perioada de 

sustenabilitate. Astfel, prin intermediul celor 5 proiecte implementate, la 

finalul anului 2020, situația se prezintă astfel: 

 195 start-up-uri finanțate  

 472 locuri de muncă create în cadrul start-up-urilor finanțate 

 
Selecție start-up-uri în imagini 2  
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Bugetul alocat proiectelor gestionate prin Programul Operațional Capital Uman este de 

135,847,178.86 lei.  

 

Programul Operațional Regional 2014-2020  

- Gestionarea procesului de raportare a 3 proiecte și organizarea documentelor 

aferente raportărilor. 

Bugetul alocat proiectelor gestionate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

este de 36,878,253.98 lei. 

 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

- Contractarea a 2 proiecte depuse în cadrul programului; 

- Implementarea, raportarea și monitorizarea a 2 proiecte Axa prioritară 1 – 

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltării afacerilor; 

- Suport în raportarea unui proiect Axa prioritară Cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 

afacerilor. 

Bugetul alocat proiectelor gestionate prin Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020 este de 37,101,227.54 lei. 

 

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 

- Monitorizarea a 2 cereri de finanțare în cadrul programului; 

- Suport în contractarea unui proiect cod eMS RORS-406. 

Buget alocat celor 2 proiecte finanțate prin IPA: 3,449,337.95 lei 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică   

- Redactarea și depunerea unei cereri de finanțare în valoare de 974,500.00 lei. 

 

Program Operațional Infrastructura Mare  

- Suport în depunerea unei cereri de finanțare în valoare de 1,203,275.43 lei. 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

Telefon: 0256-592.303 
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.113 

Email: daip@e-uvt.ro 
www.daip.uvt.ro 

. 

 

Page | 9 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Pe lângă activitățile specifice de accesare, implementare, monitorizare și raportare 

proiecte, în cadrul departamentului au fost derulate și alte acțiuni: 

- Punerea în aplicare a Procedurii operaţionale privind activitatea de 

monitorizare și recuperare a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă declarate ca fiind neeligibile de către autoriatea 

finanțatoare pentru un proiect; 

- Realizarea și aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare DAIP; 

- Diseminarea oportunităților de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea 

instituțională în rândul cadrelor academice și a personalului administrativ al 

universității;  

- Realizarea raportărilor lunare solicitate de către Prefectura Județului Timiș în 

ceea ce privește proiectele cu finanțare nerambursabilă și acțiunile de 

promovare derulate în cadrul proiectelor; 

- Monitorizarea lunară a raportărilor realizate în cadrul proiectelor gestionate 

prin Programul Operațional Capital Uman; 

- Diseminarea și punerea în aplicare a procedurii de selecție a personalului 

angajat pe proiecte; 

- Pregătirea dosarelor cu documente justificative pentru capacitatea juridică și 

administrativă a UVT în cadrul diferitelor apeluri de proiecte. 

 
PARTENERI PROIECTE 
Partenerii proiectelor aflate în derulare și monitorizate prin intermediul 
departamentului sunt: 

- Asociația Enable Timișoara; 
- Academia de Studii Economice din București; 

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara; 
- Complexul Muzeal ASTRA Sibiu; 

- Gi Group Staffing Company S.R.L; 
- Interlog COM SRL; 

- Ministerul Educației și Cercetării; 
- Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia; 
- Municipalitatea Kikinda, Serbia; 
- Oficiul Teritorial pentru Interprinderi Mici și Mijlocii Cooperaţie Timiş; 

- Romactiv Business Consulting SRL; 
- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași; 

- Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; 
- Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu; 

- Universitatea din Craiova; 
- Universitatea Eftimie Murgu din Reșița; 
- Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava; 

- Universitatea din București; 
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- Universitatea Ovidius din Constanța; 

- Universitatea Politehnică din București; 
- Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca; 
- Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării; 

- SC Danke Consulting SRL Iași; 
- S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L. 

 
DETALII FINANCIARE 
Proiectele monitorizate la nivel de departament, sunt detaliate în tabelul de mai jos. 

Nr. 
Crt. 

Denumire Proiect Id proiect Buget 

GRANTURI - POCU 

1 Stimularea spiritului antreprenorial in randul 
tinerilor din Regiunea de Vest - Start Smart 

104255 8,082,044.05 

2 Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru 
doctoranzi si postdoctoranzi in domeniul 
stiintelor economice 

125051 6,874,227.91 

3 Sustinerea si Motivarea Antreprenorilor 
Responsabili si Talentati - SMART Start Up 

105482 11,704,541.41 

4 START UP BANAT 103886 8,383,918.33 

5 Atelierul de antreprenori  106050 7,943,060.51 

6 Program integrat de stimulare a 
antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea 
Vest 

105759 8,137,354.76 

7 Fii un student pregatit pentru jobul dorit - Start 
Job! 

107274 1,832,623.53 

8 Împreună universități și angajatori. Un sistem 
integrat de programe educaționale inovative 

121030 4,089,554.39 

9 Educație antreprenorială și consiliere 
profesională pentru doctoranzi și cercetători 
postdoctorali în vederea organizării transferului 
de cunoaștere din domeniul științelor socio-
umaniste către piața muncii (ATRiUM) 

123343 3,345,132.47 

10 Inserția pe piața muncii - vectorul 
învățământului terțiar 

121221 1,461,316.61 

11 Acces și echitate în universități. Demersuri 
antreprenoriale inovatoare pentru studenți și 
cadre didactice. 

124874 4,153,779.59 

12 Practica de calitate pentru o carieră de succes 130348 4.328.105,52 

14 Start în cariera prin master didactic 140783 3,951,592.99 

13 Fii un antreprenor de succes în Vest! 140144 9,686,633.74 
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15 Agile Innostudent - Program 
integrat de dezvoltare 
antreprenoriala pentru studenți, 
masteranzi si doctoranzi din 
regiunea Vest 

140146 9,686,870.66 

16 Incubator pentru antreprenori de 
succes 

142047 9,677,578.73 

17 Viitorul tau în antreprenoriat – soluție 
pentru o cariera de succes 

142048 9,674,627.49 

18 ATELIERUL DE ANTREPRENORI 2.0 141801 9,475,098.51 

19 Antreprenoriat social în mediul rural din 
Regiunea Vest 

146709 8,843,611.59 

20 Dezvoltarea mediului antreprenorial în 
mediul rural 

148665 8,843,611.59 

TOTAL GRANTURI POCU 135,847,178.86 

GRANTURI - POR 

1 Extindere spatii de invatamant existente pentru 
Facultatea de Arte si Design si Facultatea de 
Muzica si Teatru 

122196 19,006,358.79 

2 Reabilitarea si extinderea spatiilor de 
invatamant in vederea cresterii relevantei 
invatamantului universitar socio-economic 

119831 11,122,917.08 

3 Reabilitarea acoperişului şi faţadelor Facultăţii 
de Chimie, Biologie şi Geografie 

119832 6,748,978.11 

TOTAL GRANTURI POR 36,878,253.98 

GRANTURI - RO-SE 

1 Educational and Networking Tools on 
development of Authentic Performance for 
professional integration PAN 
cod proiect (eMS RORS 215) 

215 848,090.63 

2 ROmania Serbia NETwork for assessing and 
disseminating the impact of copper mining 
activities on water quality in the cross-border 
area 
cod proiect (e-MS no.RORS-337) 

337 2,601,247.32 

TOTAL GRANTURI RO-SE 3,449,337.95 

PROIECTE ROSE 

1 Consiliere de calitate în scopul sprijinirii 
învățării 

AG375/SGU/SS/III-
15.09.2020 

708,330.00 

2 Stimularea competitivităţii şi productivităţii în 
cadrul UVT 

AG390/SGU/SS/III-
15.09.2020 

709,035.00 

3 Asigurarea de servicii educaționale 
extracurriculare la FEAA pentru reducerea 

AG377/SGU/SS/III-
15.09.2020 

708,338.00 
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abandonului școlar 

4 Sprijin integrat acordat studenților LIT pentru 
prevenirea abandonului 

AG382/SGU/SS/III-
15.09.2020 

709,714.00 

5 CONsiliere, Tutorat  și INstruire specifică pentru 
educație Universitară Eficientă în domeniul 
Matematicii și Informaticii 

AG389/SGU/SS/III-
15.09.2020 

706,474.00 

6 EDUcația PERsonalizată – o abordare integrată și 
comprehensivă de reducere a abandonului 
universitar în FSP 

AG383/SGU/SS/III-
15.09.2020 

705,618.00 

7 SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru 
o Evoluție academică reușită a tuturor 
Studenților 

AG379/SGU/SS/III-
15.09.2020 

706,824.00 

8 Dezvoltarea personală și consilierea 
profesională- cheia pentru reducerea 
abandonului universitar la FEFS 

AG388/SGU/SS/III-
15.09.2020 

708,034.00 

9 Consilierea mea – Expertiză altora – Experiență 
mea – Atractivitatea de a studia – exact CEEA ce 
contează pentru succesul meu în PFC 

AG375/SGU/SS/III-
15.09.2020 

709,524.00 

TOTAL PROIECTE ROSE 6,371,891.00 

GRANTURI FDI 

1 UVT teaching & learning brand  CNFIS-FDI-2020-
0295 

472,000.00 

2 Bază instructiv-educativă și culturală pentru 
învățământ de calitate - Universitatea de Vest 
din Timișoara 

CNFIS-FDI-2020-
0549 

387,750.00 

3 „Crește în UVT”: crearea de oportunități pentru 
promovarea dezvoltării academic și sociale a 
studenților, prin programe de tutoring și 
consiliere educațională și în carieră 

CNFIS-FDI-2020-
0232 

414,900.00 

4 Dezvoltare Instituţională prin Internaţionalizare 
pentru Toţi la Universitatea de Vest din 
Timişoara 

CNFIS-FDI-2020-
0498 

423,000.00 

5 Proiect activități antreprenoriale și de educație 
implementate în cadrul SAS UVT 

CNFIS-FDI-2020-
0588 

223,529.42 

6 Cercetare de excelență prin sprijinul 
cercetătorilor din UVT 

CNFIS-FDI-2020-
0253 

470,000.00 

TOTAL PROIECTE FDI 2,391,179.42 

GRANTURI FSS 

1 Cererea de proiect 1 cu titlul UVT Liberty Run   CP1 264,900.00 

2 Cererea de proiect 2 cu titlul Security 
Challenges in the Balkans 

CP2 242,000.00 

3 Cererea de proiect 3 cu titlul Find your way to CP3 192,300.00 
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UVT   

4 Cererea de proiect 4 cu titlul Performanță și 
excelență în UVT    

CP4 181,250.00 

5 Cererea de proiect 5 cu titlul Împreună pentru 
un viitor de succes 

CP5 478,200.00 

6 Cererea de proiect 6 cu titlul Aniversare 30 – 
Arte și Design 

CP6 71,280.00 

7 Cererea de proiect 7 cu titlul Interdesign – 
design the future 

CP7 55,400.00 

8 Cererea de proiect 8 cu titlul UVT.SmartBits - 
Inițiativa Digitală 

CP8 264,000.00 

9 Cererea de proiect 1 cu titlul Pilotarea unui 
sistem complex de intervenții pentru creșterea 
potențialului de networking internațional în 
domeniul cercetării în UVT 

CP1 305,570.00 

10 Cererea de proiect 2 cu tilul Săptămâna de 
inițiere la UVT & Univibes 

CP2 193,900.00 

11 Cererea de proiect 3 cu titlul Revoluția Culturală 
web2.0 și implicațiile acesteia asupra 
învățământului stem 

CP3 98,180.00 

TOTAL PROIECTE FSS 2020 2,346,980.00 

PROIECTE EXTRACURRICULARE 

1 Concursul de informatica Stefan Maruster, editia 
I 2020 

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

20,105.00 

2 Școala națională de leadership pentru elevi Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

46,000.00 

3 Școala națională de leadership pentru studenți Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

29,000.00 

4 Abecedarul Carierei - concurs idei de afaceri Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

10,175.00 

5 StudentFest 2020, secțiunea de foto-video – 
concurs FOTOGRAFIE și VIDEOGRAFIE 

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

13,550.00 

6 West Summer University Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

29,900.00 

7 StudentFest 2020, secțiunea de teatru – concurs 
IMPROVIZAȚIE  

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

11,000.00 
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8 StudentFest 2020, secțiunea de muzică – concurs 
TRUPE 

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

10,900.00 

9 Gala OSUT 30  Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

22,400.00 

10 ITFest 2020 Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

13,420.00 

11 Cupa UNISPORTVEST - competiție sportivă 
studențească, Universitatea de Vest din 
Timișoara, FEFS 

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

11,925.00 

12 Cupa ECOTURUVT - concurs de activități sportive 
outdoor și educație ecologică - competiție 
sportivă studențească, Universitatea de Vest din 
Timișoara, FEFS 

Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

19,320.00 

13 DESIGN TALKS. SESIUNEA 1 Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

4,800.00 

14 POTOC LAND ART Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

3,750.00 

15 A.I.R. MINIS Ordin 3111 - 
implementare 

2020 

3,750.00 

TOTAL PROIECTE EXTRACURRICULARE 249,995.00 

PROIECTE POC 

1 Centrul suport pentru participarea la proiecte 
internationale – SupportTM  

Contract 
246/30.04.2020 

ID 108173 

2,939,518.00 

2 Institutul de Cercetări Avansate de Mediu ID 106343 28,466,129.00 

3 Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare 
a Centrului de Cercetare în Informatică al 
Universității de Vest din Timișoara pentru 
oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de 
calcul de înaltă performanță - MOISE 

Contract 
240/24.04.2020/ID 

124562 

5,695,580.54 

TOTAL PROIECTE POC 37,101,227.54 

PROIECTE CJT 2020 

1 UVT Liberty Run Proiecte culturale 
CJT 

20,000.00 

2 Congres științific internațional FEFSTIM Ediția a 
III a 

Proiecte culturale 
CJT 

15,000.00 

3 Informatica motor de dezvoltare regională Proiecte culturale 24,000.00 
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inteligentă și sustenabilă CJT 

4 Cultura și educația azi în Timișoara muzicală 
academică ediția XVI 

Proiecte culturale 
CJT 

24,000.00 

TOTAL PROIECTE CJT 83,000.00 

PROIECTE POAT 

1 Institutul pentru Specializare Inteligentă, 
Inovare și Transfer Tehnologic (ISIITT) 

POAT 974,500.00 

TOTAL PROIECTE POAT 974,500.00 

PROIECTE POIM 

1 Sprijin pentru Universitatea de Vest din 
Timisoara in contextul SARS-COV-2 

POIM 1,203,275.43 

TOTAL PROIECTE POIM 1,203,275.43 

TOTAL 226,896,819.18 
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