SUD-VEST OLTENIA

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT – CORPURI G(C12), H(C16),
I(C13), J(C14) și K (C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”
Cod SMIS 123506
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 20142020 și Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 08.12.2021, proiectul
„Reabilitare și modernizare spații învățământ - Corpuri G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și K (C15) din Complexul
facultăților cu profil electric", finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 10 - 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 în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
Contract de finanțare nr. 7295 / 08.12.2021
Valoarea totală a proiectului: 29.999.116,65 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 29.999.116,65 lei, din care:
Valoarea cofinanțării din FEDR: 25.499.249,17 lei
Valoarea cofinanțării din bugetul național: 4.499.867,48 lei
Perioada de implementare a proiectului: 108 luni, de la 01.01.2015 până la 29.12.2023
Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea capacității facultăților cu profil electric din cadrul
Universității din Craiova de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a
dezvolta oferta educațională, beneficiind de spații pentru învățământ și cercetare adecvate pentru a oferi studenților
competențe cros-disciplinare.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
 Reabilitarea corpurilor de clădire G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și K(C15) din complexul facultăților cu profil electric
pentru asigurarea unor spații de învățământ la standarde de calitate europeană;
 Creșterea numărului de studenți care beneficiază de oferta de formare universitară în domeniile de specializare
inteligente;
 Creșterea numărului de studenți care vor beneficia de stagii de internship acordate de angajatorii din regiune
studenților din anii terminali.
Rezultatele preconizate ale proiectului constau în:
 Creşterea numărului de participanţi la procesul educaţional în facultățile cu profil electric din cadrul Universității din
Craiova;
 Reabilitarea şi modernizarea a cinci corpuri de clădire ale Universității din Craiova.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
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