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FIŞĂ DE PREZENTARE - UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
 
Programul Operațional 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 in relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive - Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învățării pe tot parcursul vieții 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: Cod SMIS 124767 
Titlul: Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și 
Arte din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu 
Solicitant – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu  
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu, oraș Sibiu, str. Banatului, nr. 12; 
 

Durata de implementare: 54 luni, respectiv între data 03.04.2018 și data 30.09.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 
 

Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de participare la procesul de invatamant si cresterea angajabilitatii studentilor 
Facultatii de Litere si Arte din cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin investitii in infrastructura educationala si dezvoltarea 
capacitatii de activitati didactice, cercetare stiintifica si creatie artistica in domeniile Teatru si Artele spectacolului si Filologie, in vederea 
dobandirii de competente inter- si transdisciplinare in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si nevoile pietei muncii, in raport cu 
politicile europene si nationale in domeniu (Strategia Nationala pentru Invatamantul Tertiar 2015-2020; Strategia Nationala de Cercetare, 
Dezvoltare si Inovare 2014-2020; Strategia Nationala pentru Infrastructura in Educatie, Strategia Nationala de Competitivitate; Strategia 
Nationala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Saraciei; Strategia pentru Cultura si Patrimoniu National) si in vederea 
formarii profesionale pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii si in contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de 
investitii 10.1, cu Obiectiv specific 10.3, a Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Centru. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea infrastructurii educaționale existente in municipiul Sibiu, pe str. Banatului, 
nr.12, destinata Facultății de Litere si Arte din cadrul ULBS, prin renovarea completa a clădirii existente, prin recompartimentarea 
spațiilor inițiale, prin realizarea unei performanțe energetice superioare, in 24 de luni, cu respectarea celor mai noi standarde 
tehnice, pentru care se vor obține toate autorizațiile de funcționare, masuri care vor spori confortul si siguranța beneficiarilor si vor 
conduce la păstrarea si conservarea patrimoniului local inclusiv. 
 Îmbunătățirea desfășurării procesului educațional prin dotarea si echiparea spațiului situat in Sibiu, str. Banatului, nr.12 cu 
materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software didactic, aparatura de specialitate, 
precum si alte materiale didactice moderne, pentru creșterea gradului de implicare a studenților Facultății de Litere si Arte in procesul 
educațional si a dezvoltării capacitații de cercetare-inovare in domeniile Teatru si Artele spectacolului si Filologie si pentru dobândirea 
de competențe inter- și trans disciplinare în concordanța cu aspirațiile lor profesionale si nevoile pieței muncii, in raport cu politicile 
europene si naționale in domeniu, având rolul de a eficientiza calitatea actului de învățământ. 
 Conștientizarea studenților, cadrelor didactice si a comunității locale referitor la avantajele reabilitării si modernizării 
instituției de învățământ. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 
cofinanțării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

18.905.419,01 18.900.835,13 16.065.709,86 2.457.109,56 378.015,71 4.583,88 
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din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 18.522.819,42 lei (98,00 % din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 3.981.689,47 euro, unde 1 euro = 4,6520 RON (la cursul de schimb InforEuro la data depunerii cererii 
de finanțare ianuarie 2018). 
 

Indicatori de realizare: 
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin universitar: 550 persoane, din care 432 femei și 118 bărbați. 
 
 

Grup țintă: 
Beneficiari direcți: 910 studenți si studenți - doctoranzi ai Facultății de Litere si Arte (conform numărului total de studenți înscriși în anul 
școlar 2017-2018 la Facultatea de Litere si Arte) din cadrul programelor de licența zi (Limba si literatura româna, Limba si literatura 
engleza, Limba si literatura germana, Limba si literatura franceza, Limba si literatura chineza, Limbi moderne aplicate: engleza, germana, 
franceza, Științe ale informării si documentarii, Teatrologie - Management cultural, Artele spectacolului - Actorie, Artele spectacolului - 
Coregrafie), masterat zi (Limba si literatura engleza, Limba si literatura româna, Limba si literatura germana, Teoria si practica traducerii 
si interpretării. Limba engleza, Teoria si practica traducerii si interpretării. Limba franceza, Comunicare interculturala în domeniul 
economic. Limba germana, Profesor documentarist, Teoria si practica managementului instituțiilor si evenimentelor culturale, Arta 
interpretării caracterelor dramatice), doctorat (Teatru si Artele spectacolului) si an pregătitor. Din toți aceștia sunt: - Fete: 715; - Băieți: 
167; - Persoane cu dizabilități: 1; - Persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 3; - Persoane cazuri sociale: 74; - Persoane cu 
vârsta de peste 35 de ani: 17. 
Beneficiari indirecți: ULBS si sistemul de învățământ superior sibian; profesorii si personalul auxiliar al Facultății de Litere si Arte; 
angajatorii din domeniul cultural, artistic si educațional; actorii profesioniști din țara care pe durata Festivalului Internațional de Teatru 
de la Sibiu participa la atelierele destinate studenților si profesioniștilor, găzduite de Departamentul de Arta Teatrala al Facultății de 
Litere si Arte; bugetul de stat si local; elevii județului Sibiu, organismele de cercetare din domeniul cultural, artistic si educațional, 
consultanți si alți actori relevanți din sectorul educativ, cultural si artistic; sistemul CDI; Ministerul Educației Naționale; Ministerul 
Culturii si al Identității Naționale. 
 
 

Descrierea investiției: 
Proiectul cu titlul „Reabilitare, consolidare, extindere si dotare a infrastructurii educaționale destinata Facultății de Litere si Arte din 
cadrul ULBS” va asigura realizarea condițiilor pentru o pregătire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pieței  muncii, 
adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si cerințelor specifice pentru îmbunătățirea ofertei de formare universitara pentru 
toate cele 5 domenii de specializare inteligenta conform Strategiei CDI 2014- 2020. Baza materiala a FLA din cadrul ULBS reprezintă o 
problema importanta legata de asigurarea finanțării ce poate fi îmbunătățita prin lucrările de reabilitare, consolidare, extindere si 
dotare a spatiilor existente in Sibiu, Str. Banatului, nr.12 pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Clădirea este formata 
din 3 tronsoane cu regimul de înălțime P+2E. Imobilul a fost construit in jurul anului 1920 (tronson 1), 1995 (tronson 2), si 1940 
(tronson 3) si are o suprafața construita de 1282 mp si o suprafața desfășurata de 1674 mp. Momentan clădirea nu este in 
exploatare, fiind într-o stare avansata de degradare si are destinația de universitate. Starea generala precara a clădirii si a facilitaților 
justifica investiții in extinderea, consolidarea si modernizarea spatiilor de studiu, precum si in dotarea acestora, in conformitatea cu 
circuitele funcționale prevăzute de legislația in vigoare. 
In cadrul proiectului se propun următoarele: 
1. Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea infrastructurii educaționale existente in municipiul Sibiu, pe str. Banatului, nr.12, 
destinata FLA din cadrul ULBS, prin renovarea completa a clădirii existente, prin recompartimentarea spațiilor inițiale, care vizează 
realizarea a 27 de spații de învățământ,: 1 sala conferințe, 5 săli studiu individual, 6 săli studii teoretice, 2 studiouri (laborator) 
actorie, 2 studiouri (laborator) master actorie, 2 studio (laborator) regie, 1 studio (laborator) foto-video, 1 sala (laborator) dans, 1 
centru dezvoltare proiecte, 1 sala servicii conexe, 2 cabine tehnice, 2 anexe studio (laborator) atelier teatru, 1 spațiu depozitare. 
2. Îmbunătățirea desfășurării procesului educațional prin dotarea si echiparea spațiului situat in Sibiu, str. Banatului, nr.12 cu 
materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software didactic, aparatura de specialitate, 
precum si alte materiale didactice moderne. 

 


