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

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  
“Reabilitarea si extinderea spatiilor de invatamant in vederea cresterii relevantei invatamantului 
universitar socio-economic”, cod MySMIS 119831, 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 general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de educație și formare din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara, în vederea asigurării unui proces educativ la cele mai 
înalte standarde care să contribuie la creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în 
relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. În vederea atingerii 
obiectivului propus, se urmarește asigurarea unei infrastructuri educaționale adecvată pentru 
integrarea în această infrastructură a studenților (masteranzi și doctoranzi) și colectivelor 
educaționale din cadrul unor facultăți care au domeniul de activitate corelate cu sectoare 
economice competitive, respectiv Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de 
Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Științe Politice,  Filosofie și Științe ale Comunicării 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Dezvoltarea infrastructurii în suprafață construită la sol existentă de 613.00 mp și regim de 
înalțime: S + P + 1E în vederea refunctionalizării construcției pentru activități educaționale la 
standarde de calitate. 
2. Realizarea unui nivel de dotare al infrastructurii în conformitate cu cele mai noi standarde în 
domeniu în vederea asigurării unui cadru educațional pentru 1450 participanți la un proces 
educațional, la standarde de calitate europene. 
3. Integrarea la nivelul infrastructurii educaționale a 1450 studenți (masteranzi și doctoranzi), 
cadre didactice și viitori studenți din cadrul a 5 facultăți ale Universității de Vest din Timișoara, 
care în infrastructura realizată să beneficieze de condiții de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii pe piața muncii. 
4. Creșterea vizibilității, reprezentativității și impactului a 5 facultăți ale Universității de Vest din 
Timișoara, în mediul privat și în comunității, cu referire la corelarea și armonizarea procesului 
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educațional (ciclurile master și doctorat) cu cerințele pieței muncii, domeniile economice 
competitive și de specializare inteligentă 

Rezultate asteptate 
1. O infrastructura de educație universitară a UVT reabilitată și extinsă. 
2. O bază materială la standarde de calitate, achiziționată în vederea realizării procesului 
educațional la standard de calitate europene. 
3. 1450 studenți participanți la procesul educațional în unitatea de insfrastructură subiect al 
proiectului. La începutul proiectului au fost vizați și luați în calcul pentru fundamentarea investiției, 
1450 studenți de la 5 facultăți ale Universității de Vest din Timișoara. Dintre cei 1450 studenți, 
1036 sunt femei, 414 sunt barbați, 10 sunt persoane cu dizabilități și 21 persoane aparțin 
categoriilor dezavantajate 

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 22.04.2019. 

Proiectul se derulează în Municipiului Timisoara, Județul Timis, în perioada de implementare 
01.10.2017-30.09.2022, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 11.122.917,08 
lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 9.444.364,52 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 1.444.432,19 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 222.220,37 lei. 

 
Date de contact: 
Hedesan Otilia, 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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