
 

 

Raport de implementare 
Proiect CNFIS-FDI-2020-0235 

 
Titlu proiect: 
Cresterea polifunctionalitatii si multidisciplinaritatii bazelor didactice si de practica la 
standarde specifice unui invatamant modern (POLIBAD 2020) 
Domeniu 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 
 
 Proiectul ”Baze didactice și de practică polifuncționale și multidisciplinare la standarde 
specifice unui învățământ modern”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională – competiția 
FDI 2020, cu confinanțare din partea Universității Transilvania, a fost implementat în perioada 
aprilie-decembrie 2020 și a avut ca scop cresterea polifunctionalitatii si multidisciplinaritatii 
bazelor didactice si de practica ale Universitatii Transilvania din Brasov la standardele specifice 
unui invatamant modern. 
 
 Obiectivele proiectului au vizat: 
O1. Dezvoltarea infrastructurii didactice si de practica pentru energie regenerabila la baza 
didactica Sanpetru. 

A1.1. Instalarea unor sisteme diferite de producere a  energiei verzi (panouri fotovoltaice 
si panouri solare)  in scop didactic si practic si amenajarea cailor de acces din incinta bazei. 
A1.2. Repararea volierei pentru fazanii tineri, inlocuirea volierei pentru fazanii adulti si 
suplimentarea echipamentelor si materialelor necesare pentru dezvoltarea fazaneriei 
(spatii clocire si eclozare) si minipepinierei (in special pentru inmultirea pe cale 
vegetativa).  
A1.3. Amenajarea boxelor pentru reproducatori si a anexelor eferente. 
A1.4. Repararea halei pentru cresterea puilor de fazan si curtilor necesare aferente. 
A1.5. Amenajarea si dotarea unui laborator si depozit oenologic, cu anexele aferente. 

 
O2. Repararea/inlocuirea volierelor pentru fazani din categoria tineri si adulti la baza didactica 
Sanpetru. 

A2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru energie verde (panouri fotovoltaice si panouri 
solare) in scop didactic si practic. 
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A2.2. Repararea bazinelor de pastrav, a decantorului si inlocuirea/repararea pasarelelor si 
imprejmuirii acestora. 

 

O3. Dezvoltarea infrastructurii pentru reproducatori (boxe reproducatori si anexe aferente) la 
baza didactica Sanpetru. 

A3.1. Elaborarea si publicarea a cate 500 de pliante de prezentare pentru fiecare din cele 
doua baze didactice si de practica si a unui scurt film de prezentare a bazelor.  
A3.2. Organizarea unor vizite tematice de cate o zi pentru studenti din alte universitati 
(minim 100 de studenti – 4 vizite x 25 studenti) si elevi din mediul preuniversitar (minim 
100 de elevi – 4 vizite x 25 elevi) in cele doua baze didactice si de practica in vederea 
prezentarii acestora si a modelelor pilot de furnizare combinata a cunostintelor in format 
digital si „in situ”. 

 
O4. Modernizarea halei pentru cresterea puilor de fazan si a anexelor aferente la baza didactica 
Sanpetru. 
O5. Dezvoltarea infrastructurii didactice si de practica specifica oenologiei la baza didactica 
Sanpetru. 
O6. Dezvoltarea infrastructurii didactice si de practica pentru energie regenerabila la baza 
didactica Garcin. 
O7. Dezvoltarea infrastructurii pentru cresterea intensiva a pastravilor la baza didactica Garcin. 
O8. Prezentarea bazelor didactice ale universitatii si a ofertei educationale si de practica a 
acestora. 

In urma implementarii proiectului, utilizarea celor doua baze didactice s-a extins pentru 
activitatile sportive la studentii tuturor facultatilor , iar pentru activitati de laborator si practica s-a 
extins la cel putin 12 domenii de studii din facultatile de Silvicultura si Exploatari Forestiere, 
Alimentatie si Turism, Ingineria Lemnului, Design de Produs si Mediu, Inginerie Electrica si Stiinta 
Calculatoarelor, Educatie Fizica si Sporturi Montane (peste 5000 de studenti). 
 

Raport execuție bugetară 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CAPITOL 
BUGET 

TOTAL VALOARE PROIECT 
[LEI] 

VALOARE CHELTUITĂ ȘI 
ANGAJATĂ 

APROBATĂ 
MEC 

COFINANȚARE APROBATĂ 
MEC 

COFINANȚARE 

I. Cheltuieli de personal 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00 
I.1. din care, cheltuieli de 

management 
0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 

II. Cheltuieli materiale 347.000,00 1.200.000,00 347.000,00 2.497.734,54 
III. Alte cheltuieli eligibile 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 
IV. Alte cheltuieli finanțate 

din veniturile proprii ale 
universității 

0,00 0,00 0,00 443.773,46 

TOTAL (pe tipuri de finanțare) 399.000,00 1.276.500,00 399.000,00 3.018.008,00 
TOTAL GENERAL 1.675.500,00 3.417.008,00 

 
Director proiect, 
ing. Marius STROE 


