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Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior ANEXA 3 

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0549
Denumire instituţie: UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Titlu proiect: Bază instructiv-educativă și culturală pentru învățământ de calitate -
Universitatea de Vest din Timișoara 

Domeniu vizat:
3.Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a
stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere
a activităților didactice, din cadrul universităților

Bugetul aprobat: 330.000 LEI

Raport tehnic
(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Obiectivul general al proiectului a constat in ”Dezvoltarea unei infrastructuri instituționale în termen de 8 luni de la
contractarea proiectului, prin modernizarea și dotarea cu instrumentarul necesar. Acesta va susține derularea în condiții
optime a activităților didactice și instructiv-educative pentru 1692 de studenți din cadrul specializărilor Litere, Teologie și
Arheologie (L,T,A)” si a fost indeplinit in cadrul acestui proiect.
Obiective specifice îndeplinite:
O1. Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților didactice și instructiv-educative, în termen de 8 luni de la
contractarea proiectului,în vederea creșterii calității pregătirii profesionale și dezvoltării abilităților practice pentru 1692 de
studenți de la specializările L,T,A.
O2. Asigurarea bazei științifice și tehnologice necesare pregătirii și formării profesionale a 1692 de studenți, prin dotarea
spațiilor aferente cu instrumentarul indispensabil desfășurării activităților didactice, în 8 luni de la contractarea proiectului.
O3. Creșterea impactului educațional, științific și cultural prin îmbunătățirea infrastructurii didactice și educaționale, pentru
buna desfășurare și organizare a activităților instructiv-educative a 127 studenți an pregătitor, 1124 studenți licență, 350
masteranzi și 91 de doctoranzi de la specializările L,T,A.
O4. Organizarea și modernizarea de noi spații didactice dedicate studenților de la specializările L, T, A, în vederea asigurării
unui cadru optim pregătirii și formării academice și profesionale

Indicatori îndepliniți:
R1.I1. 1 infrastructură instituțională, care este alcătuită dintr-o bază materială, tehnologică și științifică modernizată, pentru
desfășurarea în condiții optime a activităților instructiv-educative și didactice, pentru specializările Litere, Teologice și
Arheologie;
Aceasta include următoarele caracteristici îmbunătățite față de starea curentă:
- Dotare cu mobilier
- Dotare cu aparatură tehnologică modernă
- Dotarea și îmbunătățirea infrastructurii administrative și de lucru
R2.I2. Bază tehnologică și științifică care asigură pregătirea și formarea profesională a studenților;
R3.I3. Colaborări și parteneriate cu firme și instituții specializate din țară și/sau străinătate.
R4.I4. 2 ateliere de lucru (workshopuri) cu studenții
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DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt. DENUMIRE CAPITOL BUGET
TOTAL VALOARE PROIECT

[LEI] 
VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ

[LEI] 
APROBATĂ MEC COFINANȚARE APROBATĂ MEC COFINANȚARE 

I. Cheltuieli de personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

I.1. din care*, cheltuieli de
management 6.000,00 0,00 0,00 0,00

II. Cheltuieli materiale 300.000,00 57.750,00 300.000,00 57.750,00
III. Alte cheltuieli eligibile 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.
Alte cheltuieli finanțate din
veniturile proprii ale
universității** 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (pe tipuri de finanțare) 330.000,00 57.750,00 330.000,00 57.750,00
TOTAL GENERAL 387.750,00 387.750,00

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.
**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu
titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector
Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea 
Semnătură,ștampilă

 Director Economic
Cosmin Spiridon  
Semnătură

Director proiect
 Dr. Vlad Petcu 
Semnătură

Data: ___30.11.2020____ 




