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COMUNICAT DE PRESĂ
aferent inceperii proiectului:
" REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI "
Cod SMIS 122888
Numele programului: REGIO-PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Titlul proiectului: "REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI"
Beneficiarul: UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
Autoritatea de management: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
Organismul intermediar pentru Programul Operational Regional: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA A REGIUNII VEST
Data inceperii proiectului: 06.05.2020
Data finalizarii proiectului: 30.06.2022
Obiectivele si rezultatele proiectului:
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele
economice competitive
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Imbunatatirea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru
nevoile pietei muncii
2. Cresterea eficientei energetice in cladirile in care se desfasoara actul educational
3. Dezvolatrea capacitatilor de cercetare-inovare
Rezultatele proiectulu:Numarul total de participant la procesul educational in unitatea de
infrastructura subiect al proiectului
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-

Valoarea la inceputul priectului: 3100, din care 1260 fete, 1840 baieti, persoane cu
dizabilitati 1, persoane apartinand unor categorii dezavantajate:513
- Valoare la sfarsitul proiectului: 3118, din care: 1270 fete, 1848 baieti, persoane cu
dizabilitati 1, , persoane apartinand unor categorii dezavantajate:525
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: institutie de invatatmant superior
Grup tinta:
-145 de cadre didactice care beneficiaza de imbunatatirea actului educational
-3118 (2293 licenta + 679 master) de strudenti care beneficiaza de imbunatatirea actului educational
-146 de doctoranzi care beneficiaza de imbunatatirea actului educational
Valoarea totala a proiectului: 13.380.083,62 lei
Valoare totala nerambursabila: 13.112.481,95
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 11.373.071,09 lei
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national : 1.739.410,86 lei
Contributia proprie a Universitatii Petrosani 267.601,67 lei lei.
Rezultatul acestei investitii pe viitor va fi concretizat prin: - o locaţie adecvata, adaptata cerinţelor
energetice si exigentelor actuale - dotarea cu echipamente moderne, performante, de ultima generaţie care vor contribui la cresterea ponderii aspectelor aplicative in transmiterea cunostintelor, resurse
umane suficiente si bine calificate. Valorificarea acestor resurse printr-un management performant,
coroborat cu măsuri adecvate de marketing si cu resursele financiare disponibile, va conduce către o
evoluţia previzionata a universitatii, ce nu poate fi decât una pozitiva.

Persoana de contact: CUCAILA MARIUS - RESPONSABIL PROMOVARE
Date de contact: Tel/fax: 0722514763
E-mail: rector@upet.ro
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