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Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor 
Rector,
Universitatea din Craiova
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Finalizarea cu succes a ultimului mare proiect al Universității din Craiova – Reabilitare, 
modernizare și extindere spații de învățământ și cazare la Facultatea de Mecanică Craiova, P+4,
D+P și desființare construcție C4 – confirmă, încă o dată, vocația construcției și a investiției în viitor
pe care instituția noastră a demonstrat-o, cu hotărâre, în ultimii ani.

Suntem convinși că a gândi și a realiza noi spații de învățământ și de cercetare, noi spații 
sociale pentru studenții universității înseamnă, de fapt, a construi adevărate catedrale ale spiritului, 
ale cunoașterii, ale încrederii într-un viitor în care intelectualitatea românească va reuși să determine
saltul calitativ de care avem, cu toții, atâta nevoie. Îndrăzneala noastră este aceea de a crede cu tărie că 
investițiile fundamentale în infrastructură nu fac altceva decât să ne conecteze la exigențele academice 
ale secolului XXI. Studenții de astăzi ai universității noastre se regăsesc, datorită eforturilor depuse, cu 
perseverență și modestie, de „noii constructori” ai viitorului tehnic și științific – profesorii lor – în situația
privilegiată de a se bucura de condiții excepționale de studiu și viață.  

Atractivitatea națională și internațională a Universității din Craiova își găsește motivarea, pe de o 
parte, în calitatea științifică și didactică a dascălilor săi și, pe de alta, în convingerea că modernizarea
infrastructurii este direct proporțională cu creșterea calității actului de educație.

Universitatea din Craiova este un șantier deschis către viitor, iar proiectul de la Facultatea de Mecanică
nu este decât un alt exemplu, din lista din ce în ce mai lungă de asemenea succese, de implicare neprecupețită
în construirea și consolidarea viitorului european al acestui colț de țară. Profesionalismul, dăruirea, generozitatea
umană și determinarea echipei de implementare a proiectului a făcut din acesta o minunată poveste de succes 
și, suntem convinși, un exemplu demn de urmat de toate facultățile universității noastre.



Prof. univ. dr. ing. Nicolae Dumitru 
Decan,

Facultatea de Mecanică
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Parafrazându-l pe Dean Gordon Brown, credem că „ingineria este practicarea artei de a impune în 
mod organizat schimbarea” în general, nu numai cea tehnologică. Schimbarea viitorului  Facultății de Mecanică
de la Universitatea din Craiova a fost prioritatea noastră, iar această „schimbare la față” a avut loc grație 
Proiectului Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare la Facultatea de Mecanică, 
Craiova, P+4, D+P și desființare construcție C4, devenit realitate cu sprijinul Programului operațional regional, 
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4. Un proiect de mare succes care duce Facultatea de 
Mecanică în plin secol XXI, printr-o infrastructură de excepție și prin dotări tehnice de ultimă oră. Dacă 
aspectele didactice și de cercetare ale proiectului oferă condiții de învățare și de dezvoltare demne de cele
mai performante universități europene, atenția acordată vieții studenților, prin spațiile de cazare modernizate
și interconectate cu cele de devenire academică, va determina sporirea atractivității studiilor oferite de
Facultatea de Mecanică, prin atragerea de viitori studenți dedicați  ingineriei mecanice.

Acest proiect a avut o dublă finalitate: pe de o parte, reabilitarea și modernizarea spațiilor de 
învățământ și de cazare pentru studenții noștri, crearea celor mai moderne condiții de studiu și de cercetare și, 
pe de altă parte, transformarea noastră, a dascălilor,  în făuritori de viitor. Precum Meșterul Manole, ne-am pus 
la temelia acestei zidiri curajul, credința, cutezanța, dorința noastră de mai mult și de mai bine, încrederea 
în propriile puteri și în capacitatea noastră de a schimba vieți și destine. Ale noastre, ale studenților noștri.

Povestea acestui proiect de succes este, poate, cea mai frumoasă poveste pe care curajul și determinarea
noastră o spun astăzi în fața dumneavoastră, cu gândul la viitorul ingineriei românești.



Cuvântul 
Arhitectului
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Modernizarea și adaptarea spațiilor de învățământ în acord cu standardele cele mai înalte 
de performanță sunt necesități primordiale pentru societate. Implicarea echipei noastre de 
specialiști în astfel de proiecte reprezintă o oportunitate extraordinară pentru susținerea 
educației și a dezvoltării.

Credem cu fermitate că spațiile pe care le utilizăm și le parcurgem în fiecare zi ne pot 
deschide orizonturile, ne pot învăța cum putem trăi mai bine și ne pot inspira. Legătura dintre
viziunea de dezvoltare a beneficiarului și convingerea noastră ca profesioniști că putem 
influența pozitiv învățământul, prin intermediul spațiilor și dotărilor create, a reprezentat 
elementul principal al proiectului. 

Amplasarea clădirilor noi într-un campus existent și integrarea acestora cu elemente 
de arhitectură cu valoare istorică au transformat proiectul într-o experiență unică. Prin 
intermediul acestui demers, am avut ocazia de a pendula permanent între modernitate, 
performanță și conservare. Limbajul arhitectural a trebuit să transmită mesajul contempora-
neității, al performanței tehnologice, fără să submineze sau să afecteze valoarea mesajului
istoric. Restaurarea clădirii decanatului a impus acțiuni de valorizare a substanței istorice, 
atitudinea generală fiind de respectare a tehnologiilor și a metodelor tradiționale de construcție.

Prin contrast, construirea aulei și a spațiilor de laboratoare a presupus folosirea celor 
mai noi și mai complexe materiale și tehnologii. În plus, consolidarea și modernizarea spațiilor
de cazare, precum și legătura directă dintre acestea și spațiile laboratoarelor, ne-au provocat să
demonstrăm că structurile banale ale perioadei socialiste pot fi transformate fundamental astfel 
încât să răspundă noilor standarde de performanță. Ca urmare, echipa specialiștilor implicați 
în proiectare a fost complexă, cuprinzând arhitecți, ingineri de structuri, ingineri de instalații,
experți tehnici, experți restauratori, verificatori, fiecare dintre aceștia asumându-și rolul jucat
în cadrul acestui proiect complex și fascinant.  
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Cuvântul
Constructorului

7

Pentru inginerii constructori angajați ai SC RECON SA, realizarea acestei investiții a 
fost prilejul de a răsplăti cadrele universitare ce își desfășoară activitatea în cadrul Facultății 
de Mecanică pentru cunoștințele dobândite pe băncile facultății, prin punerea în practică a 
acestora, reușind astfel realizarea unor lucrări de înaltă calitate, întrucât 90% din inginerii 
angajați ai firmei noastre au absolvit cursurile secției de Construcții Civile Industriale și
Agricole din cadrul Facultății de Mecanică.

Pentru noi a fost un proiect de suflet, tratat în aceeași măsură cu interes, seriozitate și 
pasiune în scopul realizării unei lucrări reprezentative a centrului universitar și a orașului, ce 
va ajuta la dezvoltarea viitoare a activității de educație și cercetare, prin realizarea a noi săli 
de cursuri, laboratoare și spații de cazare, dând naștere astfel la noi oportunități de colaborare 
între SC RECON SA și Facultatea de Mecanică prin efectuarea de încercări la noile laboratoare 
sau prin participarea comună în cadrul proiectelor de cercetare și dezvoltare, oportunități 
ce vor avea ca efect strângerea relațiilor dintre mediul privat și instituțiile de învățământ.

Suntem mândri ca am avut această onoare, fapt pentru care am depus toate eforturile
pentru realizarea lucrărilor la cel mai înalt standard.

       
       Director General
       Marian Petcu



Ing. Marilena Bogheanu

Director General 
Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia
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Învățământul universitar românesc, parte a unui sistem european în domeniul educaţiei, are nevoie 
de proiecte îndrăzneţe, de investiţii care să contribuie la modernizarea actului de predare, capabil să 
genereze specialişti cu înaltă calificare. 

Pornind de la această nevoie continuă de a se dezvolta, Universitatea din Craiova a aplicat în cadrul 
Programului Operaţional Regional pentru două proiecte cu un impact semnificativ asupra vieţii universitare 
din Oltenia. Au fost create două campusuri universitare, aflate în acelaşi areal, pentru Facultatea de Drept şi 
Facultatea de Mecanică, care oferă cadrul propice pentru desfăşurarea activităţii academice. 

Efectul eforturilor financiare întreprinse de Universitatea din Craiova se vede astăzi cu prisosință în 
asigurarea celor mai bune condiţii de studiu şi, implicit, în atragerea unui număr cât mai mare de studenţi înscrişi 
la cele două facultăţi. Nu în ultimul rând, impactul urbanistic asupra zonei reprezintă un atu important al 
celor două investiţii.

Lucrările pentru campusul Facultății de Mecanică se încheie după numai 3 ani de la finalizarea primului 
campus ce aparţine Facultăţii de Drept, fapt ce ne îndreptăţeşte să fim mândri de contribuţia pe care am 
adus-o ca instituţie de dezvoltare regională. Menționăm o serie de colaborări importante în domeniul CDI pe 
care le-am derulat cu Universitatea din Craiova în calitate de parteneri tradiţionali, depunând toate 
diligenţele pentru creşterea calității actului educaţional în regiune.  

Adresez felicitări conducerii Universităţii din Craiova, Decanatului Facultăţii de Mecanică, echipei de 
management al proiectului, arhitecților şi constructorului pentru lucrările realizate. Suntem mândri de aceste 
realizări și sunt încredinţată că acest moment este doar un bilanț de etapă şi nu un final de parcurs. 
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Înainte...



Experiența 
zidirii...

Infrastructura construcțiilor 
- fundații -
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Suprastructura 
construcției
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Închideri și compartimentări structuri de rezistență
Turnarea fundației
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Finisaje

interioare și exterioare
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Un nou început...

Corp laboratoare
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Aulă
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Un nou început...

Cămin
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Decanat













LEGENDĂ
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