
Pandemianuablocat
lucrãrilelaclãdiri

dedicate
învãþãmântului

P
andemia a fãcut ca

învãþãmântul sã se

desfãºoare exclusiv

online, dar lucrãrile

de construcþie a unor

spaþii dedicate edu-

caþiei au continuat cu succes în

"mediul offline". Ministrul lucrãri-

lor publice, dezvoltãrii ºi adminis-

traþiei, Ion ªtefan, a verificat sta-

diul lucrãrilor demarate în urmã

cu aproximativ doi ani pentru rea-

bilitarea Corpului A Complex Pan-

duri ce aparþine Universitãþii Bu-

cureºti.

Ministrul Ion ªtefan a discutat cu

responsabilul de proiect despre

evoluþia lucrãrii ºi a vizitat imobilul

alãturi de rectorul Universitãþii Bu-
cureºti, Marian Preda, declarând ur-

mãtoarele: "Am vorbit cu cei re-

sponsabili de reabilitarea acestui

complex ºi am primit asigurãri cã

lucrãrile vor fi încheiate conform

contractului, respectiv pânã la

sfârºitul anului 2021. Am aflat cã, în

ciuda epidemiei, lucrãtorii au conti-

nuat sã vinã pe ºantier ºi, astfel, sta-

diul proiectului este conform con-

tractului. Am sã continuu sã fac vi-

zite ºi la alte ºantiere sau obiective,

în perioada urmãtoare, pentru cã

vreau sã verific la faþa locului pro-
iectele finanþate de Ministerul Lu-
crãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi Admi-

nistraþiei ºi sã mã asigur personal

de stadiul ºi corectitudinea derulã-

rii lucrãrilor".

În cadrul contractului derulat prin

CNI, pentru reabilitarea Corpului A

Complex Panduri - Universitatea

Bucureºti, vor fi realizate lucrãri de

arhitecturã, amenajarea de noi spa-

þii de învãþãmânt pentru Facultatea

de ªtiinte Politice, lucrãri de desfa-

ceri ºi restaurare, respectiv desface-
rea elementelor deteriorate ºi refa-
cerea finisajelor interioare ºi exte-
rioare, lucrãri de consolidare pen-
tru 11 dintre corpurile care alcãtu-

iesc clãdirea, lucrãri de instalaþii sa-

nitare, electrice, termo-ventilaþii.

Lucrãrile au început pe 18.09.2018

ºi termenul de finalizare este de-

cembrie 2021. Valoarea investiþiei

este de 84.881.545 lei.

40 BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2020

Piaþa imobiliarã

CNI îºi propune realizarea a 30 de cãmine studenþeºti, în 15

oraºe centre universitare, care în totalitate vor însuma peste

10.000 de locuri noi de cazare. La acest moment situatia imple-

mentarii acestor obiective este urmatoarea:

ü 3 obiective contractate si in diverse stadii de implementare:

Universitatea "1 Decembrie 1918" mun. Alba Iulia, jud. Alba,

Universitatea "Aurel Vlaicu" mun. Arad, jud. Arad, Universita-

tea Petrol ºi Gaze mun. Ploieºti, jud. Prahova;

ü 6 obiective în curs de achiziþie: Universitatea din Piteºti jud.

Argeº, Univesritatea Vasile Alecsandri în Bacãu, Universitatea

"Ovidius" din Constanþa, jud. Constanþa, Universitatea "Dunã-

rea de Jos" din Galaþi, jud. Galaþi, Universitatea de Medicinã,

Farmacie, ªtiinþe ºi Tehnologie din Târgu - Mureº, jud. Mureº,

Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Ba-

natului "Regele Mihai I Al României" din Timiºoara, jud. Timiº;

ü 21 obiective in curs de promovare:

Universitatea Oradea, jud. Bihor, Universitatea "Transilva-

nia"din Braºov, jud. Braºov, Academia de Studii Economice din

Bucureºti, Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, Uni-

versitatea Naþionala de Muzicã din Bucureºti, Universitatea

din Bucureºti, Universitatea Tehnicã de Construcþii din Bucu-

reºti, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie "Carol Davila"

mun. Bucureºti, Universitatea de ªtiinte Agronomice ºi Medici-

nã Veterinara mun. Bucureºti, Universitatea Politehnica din

Bucureºti, Universitatea Tehnicã mun. Cluj - Napoca, jud. Cluj,

Universitatea de ªtiinte Agricole ºi Medicinã Veterinarã mun.

Cluj - Napoca, jud. Cluj, Universitatea "Babes-Bolyai" mun. Cluj

- Napoca, jud. Cluj, Universitatea Maritimã din Constanþa, jud.

Constanþa, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" mun. Iaºi, jud.

Iaºi, Universitatea Tehnicã "Gheorghe Asachi" mun. Iaºi, jud.

Iaºi, Universitatea Naþionalã de Arte "George Enescu" mun. Iaºi,

jud. Iaºi, Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterina-

rã "Ion Ionescu de la Brad" mun. Iaºi, jud. Iaºi, Universitatea de

Vest mun. Timiºoara, jud. Timiº, Universitatea Politehnicã

Timiºoara, jud. Timiº, Universitatea "ªtefan cel Mare" mun. Su-

ceava, jud. Suceava.
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