
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE din Tîrgu Mureș anunţă începerea proiectului 
 

Centru avansat de cercetari medicale si farmaceutice / CCAMF 
 

Locaţia: Gh. Marinescu, 38, Tîrgu Mureș, Mureș, 540139, ROMANIA  
Data: 03.09.2014 
 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, derulează, începând cu data 

07.08.2014, proiectul “Centru avansat de cercetari medicale si farmaceutice / CCAMF “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională, în baza contractului de finanţare nr. 659 din 07.08.2014, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Organism Intermediar, 

în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” (POS CCE).   

Valoarea totală a proiectului este de 46.059.586,35 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 37.000.000,00 lei. Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 31.546.200,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul naţional este de 5.453.800,00 lei, iar  valoarea 

neeligibilă a proiectului este de 9.059.586,35 lei. 
Proiectul se implementează în localitatea Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, jud. Mureș pe o durată de 15 luni.  
Obiectivul proiectului îl reprezintă Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare in domeniile medical și farmaceutic la nivelul județului Mureș și a 
regiunii CENTRU, prin înființarea unui Centru avansat de cercetări medicale și farmaceutice (CCAMF) care să asigure creşterea calităţii şi 
performanţei științifice în aceste domenii ca și parte a sistemului românesc de CDI, intensificarea activitatilor de cercetare pe plan international prin 
crearea de parteneriate si atragerea de cercetatori, dezvoltarea stocului mondial de cunoaștere, precum si creșterea calității  vietii prin descoperirea 
de soluții în domeniul sănătății. 
.  

Instrumente Structurale  
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    UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 



Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: DOBREANU MINODORA 

Funcţie: Director de proiect și coordonator științific 

Tel. 0265213127, Fax: 0265210407, e-mail: rectorat@umftgm.ro, ccamf.umftgm@ umftgm.ro  
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