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FIŞĂ DE PREZENTARE 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ 

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 
 
AXA PRIORITARĂ 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  
PRIORITATE DE INVESTIȚII 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. OBIECTIV SPECIFIC 10.3 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar 
in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Apel dedicat învăţământului 
profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii 
Proiectul aferent cererii de finanțare: Cod SMIS 119881 

 
Titlul: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale a cladirii principale C3 – 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TG-MURES  
Solicitant – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ; 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Mures, Tg. Mures; 
 
Durata de implementare: 62 luni, respectiv între data 07.09.2016 și data 31.10.2021, aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare 
 
Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea formarii 

cercetatorilor post-doctoranzi in medicina prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorala, 

realizate in cooperare/co-tutela cu alte institutii europene, programe bazate pe o abordarea 

interdisciplinara, pe mobilitati nationale si transnationale, cu sprijin institutional, financiar si logistic 

consistent menit sa motiveze implicarea in cariera de cercetare post-doctorala. 

Obiectiv general al proiectului: Cresterea relevantei ofertei educationale a Universitatii de Medicina si 
Farmacie Tirgu Mures, in stransa relaţie cu piaţa fortei de munca, pentru sectoarele economice 
competitive: sanatatea si produse farmaceutice, biofarmaceutica si biotehnologii. 
 
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii 

educationale a cladirii principale C3 a Universitatii de Medicina si Farmacie Tirgu Mures. 

Indeplinirea obiectivului specific va asigura premisele cresterii calitatii si performantei stiintifice in 

domenii relevante sectoarelor economice competitive, ca si parte a sistemului romanesc de 

invatamant. Acest proiect se incadreaza atat in obiectivele POR 2014-2020 cat si in obiectivul specific al 

Prioritatii de investitii 10, vizand o investitie in educatie continua si formare, inclusiv in formare 

profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii, prin dezvoltarea 
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infrastructurii de educatie si formare. De asemenea, implementarea proiectului conform prezentei 

Cereri de finantare va contribui la atingerea obiectivului specific al axei prioritare/prioritatii de 

investitii 10.3, vizand cresterea 

relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice 

competitive. 
 

Indicatori de realizare: 

Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiaza de sprijin – universitar  

Persoane 5,000.00 din care 2500 femei,  2500 barbati 

Indicatori suplimentari de realizare: 

Suprafata reabilitata / modernizata/ echipata a infrastructurii educaţionale universitare 16.192 mp 
Numarul total de studenti care vor beneficia de infrastructura reabilitata / modernizata / echipata 
3650 
 
Grup tinta: 
- Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures 
Beneficiari directi: 
- Studentii, masteranzii si doctoranzii care vor putea asimila cunostinte si competente profesionale 
necesare dezvoltarii carierei profesionale, in conformitate cu cele mai noi standarde si norme 
aplicabile, valabile la nivel european 
Beneficiari indirecti: 
- Cadrele didactice si personalul adminitrativ din cadrul UMF Tg.-Mures, care vor beneficia de 
infrastructura reabilitata, modernizata si echipata a cladirii C3 a UMF Tg.-Mures, conform normelor 
valabile la nivel european 
- Firma de constructii / proiectare care va executa lucrarile de reabilitare, modernizare si echipare a 
cladirii UMF 
 
Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă inclusiv 

TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 
 

49.289.221,40 
30.000.000,00 

 

30.000.000,00 
25.500.000,00 85 3.900.000,00 13 600.000 2 19.289.221,40 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR:  29.400.000 lei (98,00 % 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 6.320.813,54 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de 
schimb inforeur la data depunerii cererii de finantare-februarie 2018). 
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