SUD-VEST OLTENIA

„Reabilitare, reamenajare, supraetajare si extindere corp C7 dezafectare
corpuri C8, C11 Facultatea de Educație Fizica si Sport”
Cod SMIS 121530
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 2014-2020 și Universitatea din Craiova, în calitate de Beneﬁciar, implementează începând cu data de
05.12.2020, proiectul „ Reabilitare, reamenajare, supraetajare si extindere corp C7 dezafectare corpuri C8, C11
Facultatea de Educație Fizica si Sport ", 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 in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice
competitive
Contract de ﬁnanțare nr. 6387 /04.12.2020
Valoarea totală a proiectului este de: 21,356,581.34lei
Valoarea ﬁnanțării nerambursabile este de: 21,340,553.87 lei, din care:
Valoarea coﬁnanțării din FEDR este de: 18.139.470,75 lei și
Valoarea coﬁnanțării din bugetul național este de: 3.201.083,12 lei
Data de început a proiectului: 01.03.2018
Data de ﬁnalizare a proiectului: 30.06.2023
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale din cadrul Facultății de Educație
Fizica si Sport, Universitatea din Craiova prin reabilitarea, extinderea si modernizarea unor spatii care vor fi
dedicate unor procese de învățământ.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului constau în:
1. Reabilitarea, reamenajarea, supraetajare si extindere corp C7, dezafectare corpuri C8, C11, Facultatea de
Educație Fizica si Sport;
2. Dotarea corespunzătoare a Facultății de Educație Fizica si Sport;
3. Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanta pentru elaborarea
Cererii de finanțare si a Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI, servicii de management de proiect,
servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, servicii de informare si publicitate, servicii
de audit si servicii de organizare a procedurilor de achiziție.
Perioada de implementare a proiectului: 64 luni, începând cu data de 01.03.2018 până la 30.06.2023.
Cod MYSMIS: 121530
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