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“Reabilitarea acoperisului si fatadelor Facultatii de Chimie, Biologie si 
Geografie” 

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  
“Reabilitarea acoperisului si fatadelor Facultatii de Chimie, Biologie si Geografie”, cod MySMIS 
119832, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, 
Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul proiectului este crearea unui mediu adecvat și sigur pentru derularea procesului 
educațional în cladirea Facultății de Chimie, Biologie și Geografie prin reabilitarea acoperișului și 
fațadelor acesteia.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Asigurarea unui mediu urban placut – proiectul va contribui la reabilitarea clădirii Facultății de 
Chimie, Biologie și Geografie cu o suprafață la sol de 1.230 mp și o suprafață desfășurată de 3.830 
mp, fapt ce va conduce la crearea unei cărți de vizită a facultății de Chimie, Biologie și Geografie, 
reprezentând și un simbol al Universității de Vest din Timișoara; 
2. Asigurarea unui mediu de activitate sănătos pentru un numar de 763 de studenți ai Facultății de 
Chimie, Biologie și Geografie, cat si pentru un numar de 56 de cadre didactice, în vederea 
asigurarii unui învațamânt de calitate; 
3. Oferirea unei siguranțe în spațiul public – elementele de ipsos sau tencuieli degradate 
reprezintă în prezent un element de pericol de cădere - reducerea la 0 a probabiltății unor 
accidente provocate de desprinderea unor elemente degradate ale acoperișului sau fațadei; 
4. Asigurarea condițiilor pentru un proces educațional care să contribuie la promovarea 
domeniilor economice competitive și domeniilor de specializare inteligentă - creșterea nivelului 
actual al poziției programelor de studii din cadrul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie în 
clasamenete naționale și internaționale de profil. 

Rezultate asteptate 
1. Cladire din str. Pestalozzi nr. 16, actual Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, având o 
suprafața construită la sol de 1.230 mp și o suprafață construită desfășurată de 3.830 mp, cu 
fațadă și acoperiș reabilitate 
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2. Numarul total de participanții la procesul educațional în cadrul Facultății de Chimie-Biologie-
Geografie 
- la începutul implementarii proiectului: 763 studenți în anul universitar 2016/2017 (din care: fete - 
485, baieți - 278, persoane cu dizabilitați - 5, persoane aparþinând categoriilor dezavantajate - 18); 
- la finanlizarea implementarii proiectului: 780 studenti (din care: fete - 500, baieți - 280, persoane 
cu dizabilitați - 6, persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 20) 
3. Numarul maxim de studenți înscrisi în institutia de învatamânt superior de stat respectivă ce pot 
utiliza simultan infrastructura subiect al cererii de finanțare (capacitatea maxima a sălilor din 
cadrul cladirii) - 480 de locuri. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 07.03.2019. 

Proiectul se derulează în Municipiului Timisoara, Județul Timis, în perioada de implementare 
12.10.2017-30.11.2021, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 6.748.978,11 
lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 5.501.019,30 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 841.332,36 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 129.435,75 lei. 

 
Date de contact: 
Stefea Petru, Manager de proiect, Tel: 0256592111, E-mail: daip@e-uvt.ro 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro 
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