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 „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURILE D(C5-6), 
E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTAȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”

Cod SMIS 123507

        

Perioada de implementare a proiectului: 75 luni, începând cu data de 01.10.2017 până la 29.12.2023.
Cod MYSMIS:123507

SUD-VEST OLTENIA

        , în calitate de Autoritate de Management, Agenția Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
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 

, proiectul „01.10.2017 Reabilitare și modernizare spaţii învăţământ - Corpurile D(C5-6), E(C4) și F(C11) din 
complexul facultaților cu profil electric", ț  alăfinan at din Fondul European de Dezvoltare Region  prin Programul 
Opera onal Regional 2 4 - 2020ți 01 , 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,  Prioritatea de Axa prioritară 
Inves�ții: 10.1-Inves�țiile 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, Obiec�v specific: 10.3-
Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Strada A.I.Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, 
www.ucv.ro, monitorizare@ucv.ro

Contract de finanțare nr. 5663 /29.07.2020
Valoarea totală a proiectului este de: 29.996.680,72 lei
Valoarea finanțării nerambursabile este de: 29.967.018,18 lei, din care:
Valoarea cofinanțării din FEDR este de: 25.471.965,45  lei și
Valoarea cofinanțării din bugetul național este de: 4.495.052,73 lei
Data de început a proiectului: 01.10.2017
Data de finalizare a proiectului: 29.12.2023

        Obiec�vul   general   al  proiectului,  urmărește   creșterea  capacității   facultăților  cu  profil  electric  din  cadrul 
Universității din Craiova de a an�cipa și a răspunde  cerințelor pieței privind standardele și  calitatea academica, de a 
dezvolta oferta educaționala, beneficiind de spații pentru învățământ și cercetare adecvate pentru a oferi studenților 
competențe cros-disciplinare.

        Obiec�vele specifice ale proiectului constau în:
  Reabilitarea clădirilor D(C5-6), E(C4), F(C11) din campusul facultăților cu profil electric pentru asigurarea unor spații ·

de învățământ la standarde de calitate europeana;
  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.
.

compe��ve. 
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