SUD-VEST OLTENIA

„REABILITAREA,

MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, SCHIMBARE
DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI
DIDACTICE" SMIS 125267
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
22.12.2020, proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI
DIDACTICE", 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. 6426/ 22.12.2020
Valoarea totală a proiectului este de: 18.383.563,55 lei
Valoarea ﬁnanțării nerambursabile este de: 18.383.563,55 lei, din care:
Valoarea coﬁnanțării din FEDR este de: 15.626.029,00 lei și
Valoarea coﬁnanțării din bugetul național este de: 2.757.534,55 lei
Data de început a proiectului: 22.12.2020
Data de ﬁnalizare a proiectului: 31.10.2023
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea relevanței învățământului universitar în relație cu
piața forței de muncă prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul Facultății de
Agronomie a Universității din Craiova cu schimbarea de destinație a corpului C1 situat în incinta Stațiunii de Cercetare
BANU MĂRĂCINE din cămin studențesc, în spații pentru activități didactice.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului constau în:
Reabilitarea și modernizarea corpului C1 (în prezent dezafectat), din incinta Stațiunii de Cercetare BANU MĂRĂCINE,
aparținând Facultații de Agronomie a Universității din Craiova, pentru asigurarea unor spații de învățământ la
standarde europene;
• Creșterea numărului de studenți care beneficiază de oferta de formare universitară în domeniile de specializare
inteligente prin dotarea corpului C1.
• Creșterea numărului de studenți care vor beneficia de instrumente de învățare și evaluare centrate pe student și la
distanță (BYOD, mobile learning, blended learning, VDI) ce va conduce la creșterea relevanței Facultății de
Agronomie din cadrul Universității Craiova în relația cu piața forței de muncă agricole.
Perioada de implementare a proiectului: 35 luni, începând cu data de 22.12.2020 până la 29.12.2023.
Cod MYSMIS:125267
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