
            

                                            
 

Comunicat de presă lansare proiect 

Data: 26 august 

Astăzi, 26 august 2020, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” din Iași și domnul Vasile Asandei, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
au semnat contractul de finanțare a proiectului „ Investiții in infrastructura de invatamant din cadrul UMF Iasi - 
Centrul de Simulare  ” cod mysmis 125262,  avand o valoarea totală de 32.897.092,49 lei, din care valoare 
totala eligila în sumă de 21.366.273,07  lei. 
Proiectul „Investitii in infrastructura de invatamant din cadrul UMF Iasi - Centrul de Simulare” este finanțat de 
Uniunea Europeană, pe axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  obiectiv specific 10.3 -
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive,  în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  avand o durată de 
implementare de  96 luni, între data 01.01.2014 și data 31.12.2021.  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii educationale a UMF Iasi, incluzand 
dotarea unui Centru de Simulare Medicală, în condiții de performanță,durabilitate și incluziune socială. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 
1. Finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii executate asupra corpului A al imobilului situat in Str. Mihail 
Kogalniceanu nr 9-13, în vederea operaționalizării Centrului de simulare- esențial predării medicinei aplicate. 
Prin execuția de lucrări specifice asupra infrastructurii subiect al cererii de finantare, se asigură participarea, 
simultan, la un proces educațional de calitate ce acoperă cel puțin două domenii de specializare inteligentă, 
pentru 510 de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi; (valoarea tinta, pentru 
Regiuni mai putin dezvoltate, a indicatorului specific programului(1S55) este 5570). 
2. Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice, prin achizitia, pana la finalizarea implementarii proiectului, 

a 14 de echipamente și software, necesare integrării în procesul de formare a studenților UMF Iasi a tehnologiei 
inovative, sustenabilă și incluzivă, aspect care va contribui la soluționarea asimetriilor existente între 
curriculele universitare și necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei românești.  
Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului il constituie modernizarea și  dotarea cu  14 de 
echipamente și software  unui nou imobil din patrimoniul UMF Iasi finalizat și destinat procesului educational, 
cu o capacitate de 510 studenti, care respectă standardele de calitate Europene și care va  îmbunătati 
capacitatea de a anticipa și de a răspunde cerințelor pietei privind standardele și calitatea academică,  de a 
dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructura, tehnologie modernă si echipamente cu rol în dezvoltarea  
în rândul studenților de  competențe cheie cât și competente cross-disciplinare. Investitia propusa va contribui la 
creșterea angajabilității absolvenților învățământului superior medical îin sectoarele competitive și de specializare 
inteligenta – Sănătate și Tehnologie Infomațională. 
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