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Finanţare nerambursabilă pentru consolidarea, reabilitarea, modernizarea
și renovarea clădirii Corp B - Facultatea de Horticultură din cadrul
U.S.A.M.V. din București
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (U.S.A.M.V. din
Bucureşti) anunță începerea activităților proiectului „Consolidare, reabilitare, modernizare,
modificări interioare și renovare clădire Corp B - Facultatea de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V.”,
Cod SMIS 122018.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin
Regio-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului
terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
U.S.A.M.V. din București, ca beneficiar, a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.
Proiectul va fi derulat în municipiul Bucureşti în perioada 06.02.2019 – 31.03.2021, cu o
valoare totală de 28.995.201,46 RON din care finanţarea nerambursabilă este de 28.415.297,43 RON.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale universitare
și utilarea Facultății de Horticultură a USAMV București cu echipamentele și dotările necesare în
vederea asigurării unui proces educațional relevant în relație cu piața muncii și cu sectoarele
economice competitive.
Pentru detalii suplimentare:
D-na Georgeta Temocico - Manager de proiect, tel: 0733839693, e-mail: gtemocico@gmail.com

Date de contact
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti
B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, cod poștal 011464, mun. București
Telefon: 021-318.25.64; E-mail: post@info.usamv.ro
Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
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