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HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 

TITLU PROIECT < RERABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI > 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritatea 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 de proiecte nr: POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR NR. 11/05.02.2020 

In baza:  

- prevederilor legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Cartei Universitatii din Petrosani; 
- regulamentului de organizare si functionare a Senatului; 
- prevederilor Ghidului de Finatare si a  condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul    
apelurilor de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/7 Regiuni  

 

SENATUL UNIVERSITATII DIN PETROSANI 

HOTĂRĂȘTE 

ART 1. Se aprobă proiectul < RERABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI > în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv 
specific 10.3, apelul de proiecte nr POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI  

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului < RERABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN 
PETROSANI >, în cuantum de 13.380.083,62 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 267.601,67 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului <RERABILITARE SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI>. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
<<RERABILITARE SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI >, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 05.02.2020 cu un număr de 31 voturi pentru, voturi 
abţineri 1, voturi împotrivă 0, din totalul de 32. 

 

PREŞEDINTE DE SENAT, 

Conf.univ.dr.ing. Nicolae PĂTRĂȘCOIU 

Aviz de legalitate, 

                   JR. Dan MANIȚIU 


