SUD-VEST OLTENIA

„CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA
REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA ȘI
DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE «SFÂNTUL
IERARH CALINIC»”
COD SMIS 123541
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
01.10.2017 , proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului general de înălțime la
Sp+P+2), modernizarea și dotarea complexului de cercetare și activități conexe «Sfântul Ierarh Calinic»” , ﬁnanțat
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1-Investițiile în educație şi formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv speciﬁc: 10.3- Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar
în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.
Contract de ﬁnanțare nr. 6783/ 31.03.2021
Valoarea totală a proiectului este de: 27.735.315,31 lei
Valoarea ﬁnanțării nerambursabile este de: 27.735.315,31 lei, din care:
Valoarea coﬁnanțării din FEDR este de: 23.575.018,02 lei lei și
Valoarea coﬁnanțării din bugetul național este de: 4.160.297,29 lei
Data de început a proiectului: 01.03.2018
Data de ﬁnalizare a proiectului: 31.08.2023
Obiectivul general al proiectuluii este reprezentat de îmbunatățirea calității infrastructurii educaționale a
Universității din Craiova, respectiv a Facultatății de Teologie Ortodoxă prin consolidarea, reabilitarea, extinderea,
modernizarea și dotarea complexului de cercetare și activități conexe „Sfântul Ierarh Calinic”. Acesta va cuprinde
ateliere de restaurare, săli de curs, amfiteatru, paraclis, sală de mese, spații individuale de studiu pentru cadre
didactice și cercetători, circulații, spații pentru administratie, spații tehnice, toalete..
Obiectivele speciﬁce ale proiectului constau în:
 Consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea complexului de cercetare și activități conexe „Sfântul Ierarh
Calinic”;
 Dotarea corespunzatoare a complexului de cerecetare și activități conexe „Sfântul Ierarh Calinic”;
 Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de
finanțare și a Documentației tehnice (DALI)/ Studiu de fezabilitate (SF), servicii de management de proiect, servicii
de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de informare și publicitate și servicii de audit.
Cod MYSMIS: 123541
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