
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

Comunicat de presă  
 

privind încheierea proiectului Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în 
domeniile medicinei veterinare şi tehnologiilor inovative pentru Regiunea Vest 

 
 

Timișoara, 31.01.2014 
 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României”, cu sediul în Timișoara, Calea Aradului nr 119, anunță finalizarea implementării proiectului 
intitulat  Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în domeniile medicinei veterinare 
şi tehnologiilor inovative pentru regiunea vest, proiect finanțat prin Programul Operaţional „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 –  Investiţii în infrastructura de CDI, Operaţiunea 2.2.1: 
Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD și cofinanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul 
Economiei şi Finanţelor (MEF) în calitate de Autoritate de Management (AM).   

Valoarea totală a proiectului este de 43.951.701 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 37.015.911 lei.  

Proiectul s-a implementat în Municipiul Timisoara, pe o durată de 59  luni.  
 

Obiectivele proiectului au fost: 
 
Modernizarea, renovarea și construirea de noi spații de cercetare în vederea dezvoltării 

cooperării dintre USAMVBT cu sectorul economic antreprenorial din domeniile medicinei veterinare şi 
a tehnologiilor inovative; s-au construit 7522 mp spații de cercetare, s-au modernizat 8 laboratoare, s-
au construit 25 laboratoare noi și 6 unități experimentale, precum și infrastructura adiacentă. 

 
Crearea facilităţilor pentru derularea experimentelor în acord cu temele europene de cercetare 

şi crearea unui organism intern de concordanţă a planurilor de cercetare şi autentificare a rezultatelor;  
obiectiv îndeplinit prin a) achiziționarea echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor, b) crearea 
sistemului de  management a calității cercetării și c) înființarea unităţii de administrare și coordonare 
științifică.  

 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: Ioan Huțu 
Funcţie: asistent manager proeict 
Tel/fax: 0256/277127, Mobil: 0727739161, email:  ioanhutu@usab-tm.ro, www.usamb-tm.ro 
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