
 

 

Titlul proiectului:Reabilitare şi modernizare la Colegiul NaŃional Elena Cuza din Municipiul Craiova  

 Programul de finantare a proiectului:Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 3 – 
ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenŃie 3.4. Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continua. 

Valoarea totala a proiectului: 8.766.866,44 lei, din care asistenŃă financiară nerambursabilă 
acordata 6.961.952,49 şi contribuŃia Beneficiarului 273.058,66 lei si TVA asigurat de la bugetul de 
stat.1.531.855,29 lei 

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătăŃirea condiŃiilor de educaŃie şi cazare a elevilor 
şi profesorilor din cadrul Colegiului NaŃional „Elena Cuza” prin reabilitarea şi modernizarea 
parŃială a clădirii şi a internatului de elevi din incinta Colegiului. 

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie si cazare a 
elevilor si profesorilor din cadrul Colegiului National ''Elena Cuza'' prin reabilitarea si modernizarea 
partiala a corpului principal si a internatului de elevi din incinta Colegiului National „Elena Cuza”. 

Rezultatele Proiectului:  

In cadrul proiectului s-au reabilitat si modernizat 8 săli de curs, 1 sală de sport în suprafaŃă de 193 
mp, 1 sală de festivităŃi cu o capacitate de 210 locuri, 1 cantină cu o capacitate de 200 locuri 
dotată cu utilaje tehnologice, 1 cămin recompartimentat (internat elevi) cu o capacitate de 93 
locuri de cazare. 

  Au fost reabilitate finisaje prin: înlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din gresie, parchet, 
dale mozaic, covor PVC, mocheta, in funcŃie de destinaŃia încăperilor; montare lambriu din lemn 
pe pereŃii din sălile de clasa si in sala de festivităŃi; placarea cu polistiren a tavanelor de sub pod; 
placarea cu faianŃă a pereŃilor din bucătărie şi grupurile sanitare; reparaŃii la învelitoarea din 
Ńiglă; înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor din tablă zincată; refacerea straturilor hidroizolante ale 
terasei.  
În cadrul Internatului au fost realizate următoarele lucrări: consolidarea structurii de rezistenŃă şi 
reabilitarea prin refacerea finisajelor interioare şi exterioare, precum şi a tuturor instalaŃiilor 
interioare aferente (electrice, sanitare si termice); schimbări de destinaŃie la unele incăperi ; 
amenajarea unui grup sanitar pentru fiecare cameră de cazare şi a unui spaŃiu pentru păstrarea 
hainelor; înlocuirea pardoselilor existente cu mocheta în camere, gresie şi faianŃă în băi şi oficii; 
înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC;  compartimentarea noilor destinaŃii cu pereŃi 
din gips-carton; refacerea faŃadei şi a terasei 
  ARIPA CENTRALA cuprinde: cantină, sală de festivităŃi, 6 săli de clasă 

      ARIPA LATERALA cuprinde: sală de sport, 2 săli de clasă 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni 

  
   
  
  


