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Academia de Studii Economice București anunță semnarea contractului de finanțare pentru
reabilitarea, consolidarea și modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs pentru imobilul din
Str. Mihail Moxa nr. 5‐7, sector 1, mun. București cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti‐Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul
regiunii Bucureşti‐Ilfov, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio‐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 în
relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
Proiectul „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea Corpului B), S+P+3E, săli de curs, cod
SMIS 123788” va fi derulat în perioada 12.10.2020 – 31.01.2023, cu o valoare totală de 23.855.619,84
RON din care finanţarea nerambursabilă este de 23.378.507,44 RON.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale
universitare și echiparea clădirii Corp C2 (B), din str. Mihail Moxa 5‐7, sector 1, aparținând Academiei
de Studii Economice din București, pentru asigurarea creșterii relevanței învățământului terțiar
universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. La finalul
proiectului, în corpul C2 (B) se va asigura accesul la spații moderne de învățământ pentru beneficiarii
direcți, respectiv cei peste 22 de mii de studenți ai ASE de la toate formele de învățământ, care vor
utiliza și centrul de date creat prin proiect. Clădirea Corp C2 (B), consolidată, reabilitată și
modernizată va integra 8 săli de cursuri și seminarii, o sală dedicată pentru un data center cu înalta
densitate, ce va deservi întreaga activitatea a ASE și spatii de birouri pentru cadrele didactice,
personalul de cercetare și personalul administrativ. De asemenea, imobilul va beneficia de dotări
adaptate utilizării de către persoane cu dizabilități, prin: montarea unei platforme elevatoare,
montarea unui lift pentru persoane cu dizabilități, precum și prin montarea de covoare de orientare
tactilă pentru nevăzători și ambliopi.
Echipa care va implementa proiectul este coordonată de profesor universitar doctor Răzvan‐
Cătălin Dobrea ‐ manager de proiect și conferențiar universitar doctor Dan‐Gabriel Dumitrescu,
prorector ASE – responsabil financiar.
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