REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT
CORPURILE A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC

COD SMIS 2014+: 119835
Componenta 1 POR/2017/10.3/1/7 regiuni
Axa Prioritara: 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

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PERIOADA IMPLEMENTARE: 15.04.2015 – 29.12.2023
VALOARE TOTALĂ: 29.980.580 lei din care:
valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 25.483.493,03 lei
valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 4.497.086,97 lei
Obiectivul general al proiectului Creşterea relevanţei învăţământului universitar în relaţie cu
piaţa forţei de muncă prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii facultăţilor cu profil electric
ale Universităţii din Craiova.
Corpul A - C8 suprafaţa construită 371,16 mp şi suprafaţa desfăşurată 3.889,76 mp.
Corpul B - C9 suprafaţa construită 365,27 mp şi suprafaţa desfăşurată 365,27 mp.
Corpul C - C10 suprafaţa construită 950,27 mp şi suprafaţa desfăşurată 2.338,48 mp.
Prin reabilitarea clădirilor se urmăreşte:
- Asigurarea stabilităţii structurale a corpurilor A, B și C în conformitate cu normele în vigoare;
- Eficientizarea utilizării clădirilor, prin realizarea de recompartimentări şi modernizări ale
spaţiilor interioare, adaptate numărului estimat de utilizatori;
- Atingerea unor caracteristici estetice integrate în ansamblul campusului, prin perspectiva
menţinerii unei coerenţe la nivel de formă, material, culoare etc.;
- Integrarea cerinţelor standard de performanţă actuale;
- Limitarea pierderilor de căldură şi implicit realizarea economiei de energie;
- Îmbunătăţirea circulaţiilor verticale mecanizate (realizate cu ajutorul ascensoarelor), prin
creşterea capacităţii şi a eficienţei acestora.
Infrastructura de educație rezultată în urma reabilitării va cuprinde:
-o aulă cu 210 locuri
-9 săli de curs cu 680 locuri
-5 săli seminar cu 212 locuri
-14 laboratoare cu 290 locuri și dotare modernizată
- o bibliotecă
-22 birouri sau cabinete pentru cadrele didactice
-spații de recreere

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

