
            

 

                                            

Comunicat de presă 
Data: 07.06.2021 

COMUNICAT DE PRESA  
PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL  

“REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP C7 
DEZAFECTARE CORPURI C8, C11 FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI 

SPORT”, SMIS 121530 
 
Tipul materialului: Comunicat de presa 
Titlul proiectului: „REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11 FACULTATEA DE EDUCATIE 
FIZICA SI SPORT”, 
Numele beneficiarului: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Contract de finanțare: nr. 6387/ 04.12.2020 
Data începerii și finalizării proiectului: 01/05/2018 – 30/06/2023 
Codul MySMIS: 121530 
 
Obiective proiect:  
 
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. Scopul acestor acțiuni este acela 
al asigurării unui suport structural necesar dezvoltării competentelor profesionale si a capacitații de integrare socioprofesionala, realizarea 
condițiilor pentru o pregătire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si 
cerințelor specifice impuse de necesitatea formarii unor specialist in domeniul recuperării medicale in concordanta cu cerințele pieței europene a 
muncii. In același timp dezvoltarea infrastructurii destinate pregătirii si formarii specialiștilor din domeniul sportului, ceea ce permite acestora 
dobândirea unor abilitați sociale utilizabile in sfera performantei sportive, dar si in domeniul integrării sociale si al promovării stării de sănătate in 
rândul populației. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
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 condicii 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. 
Valoarea totala a proiectului: 21.356.581,34 lei. 
Valoarea finanțării nerambursabile: 21.340.553,87 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 18.139.470,75 lei si valoare nerambursabila din BS 
3.201.083,12 lei. 
Localizarea proiectului: Municipiul Craiova, Strada Brestei, Nr. 146, fost nr. 156 A, jud. Dolj, regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Clădirile asupra cărora se va interveni prin proiect sunt: 
C7 - nr. cadastral 219757, S. Construită la sol:1151 mp; Atelier +Sali de sport; 
C8 - nr. cadastral 219757, S. Construită la sol: 46 mp: Magazie materiale; 
C11 - nr. cadastral 219757, S. Construită la sol: 333 mp; Magazie materiale 
 
Persoana de contact: RUSU LIGIA - Telefon: 0723867738; Fax: 0251422743; E-mail: ligiarusu@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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