
EDUCAÞIE ªI INFRASTRUCTURÃ

Cãminstudenþesc
modern:31milioanelei

I
nvestiþiile în infrastructura

din învãþãmânt au început

sã creascã în ultimii ani.

Compania Naþionalã de

Investiþii are un proiect ma-

jor legat de construirea de

cãmine studenþeti în 15 oraºe.

Universitatea Transilvania din

Braºov va avea un cãmin mo-

dern, cu 103 camere duble, cu

sãli de lecturã ºi cu parcare sub-

teranã, proiect în valoare de 31

de milioane de lei, care va fi rea-

lizat de Compania Naþionalã de

Investiþii în termen de 22 de

luni. "Compania Naþionalã de

Investiþii (CNI), prin Ministerul

Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi

Administraþiei, a semnat con-

tractul pentru construirea unuia

dintre cele mai moderne cãmi-

ne studenþeºti din România, de

care va beneficia Universitatea

Transilvania Braºov, obiectiv in-

clus în cadrul Programului Na-

þional de Construcþii de Interes

Public sau Social", anunþã Mini-

sterul Dezvoltãrii. Proiectul are o

valoare de peste 31 de milioane

de lei ºi reprezintã una dintre

cele mai importante investiþii

dedicate modernizãrii ºi îmbu-

nãtãþirii condiþiilor de învã-

þãmânt pentru studenþi, contri-

buind la diminuarea deficitului

actual al spaþiilor de cazare.

Construcþia cãminului va fi reali-

zatã în 22 de luni, dintre care

primele douã vor fi dedicate ac-

tivitãþii de proiectare. Cãminul

va avea 103 camere duble ºi va

cuprinde ºi douã locuri dedicate

persoanelor cu dizabilitãþi. Fie-

care camerã va fi dotatã cu grup

sanitar propriu, mobilier (paturi,

birouri, dulap, frigider ºi etajere)

ºi balcon pe toatã lãþimea came-

rei de cazare. Clãdirea nouã va fi

prevãzutã ºi cu spaþii comune,

precum sãli de lecturã, spãlãto-

rie/uscãtorie, salã de mese sau

chicinetã. Cu o suprafaþã de-

sfãºuratã de 5.598 mp ºi un re-

gim de înãlþime 2S+P+4E+5Ere-

tras+6Eretras, clãdirea va fi pre-

vãzutã ºi cu parcare subteranã,

cu o capacitate de 34 de locuri,

din care 3 destinate persoanelor

cu dizabilitãþi, precum ºi adã-

post ALA (apãrare localã antiae-

rianã).

Universitatea Transilvania din

Braºov cuprinde, în prezent, 18

facultãþi din diferite domenii ºi

desfãºoarã activitãþi educaþio-

nale pentru aproximativ 19.000

de studenþi, media anualã a soli-

citãrilor de cazare care nu pot fi

onorate din lipsã de spaþii de ca-

zare fiind de cel puþin 1.000 de

studenþi.
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CNI îºi propune realizarea a 30 de cãmine studenþeºti, în 15 oraºe centre uni-

versitare, care în totalitate vor însuma peste 10.000 de locuri noi de cazare.

La acest moment situaþia implementãrii acestor obiective este urmãtoarea: -

6 obiective contractate ºi în diverse stadii de implementare: Universitatea "1

Decembrie 1918" mun. Alba Iulia, jud. Alba; Universitatea "Aurel Vlaicu" mun.

Arad, jud. Arad; Universitatea "Ovidius" din Constanþa, jud. Constanþa; Uni-

versitatea "Dunãrea de Jos" din Galaþi, jud. Galaþi; Universitatea Petrol ºi Gaze

mun. Ploieºti, jud. Prahova; Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Vete-

rinarã a Banatului "Regele Mihai I Al României" din Timiºoara, jud. Timiº;

- 7 obiective în curs de achiziþie: Universitatea din Piteºti jud. Argeº; Univeri-

tatea Vasile Alecsandri din Bacau; Universitatea "Transilvania"din Braºov,

jud. Braºov; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" mun. Iaºi, jud. Iaºi; Univer-

sitatea de Medicinã, Farmacie, ªtiinþe ºi Tehnologie din Târgu - Mureº, jud.

Mureº; Universitatea de Vest mun. Timiºoara, jud. Timiº; Universitatea Poli-

tehnicã Timiºoara, jud. Timiº;

-17 obiective în curs de promovare: Universitatea Oradea, jud. Bihor; Aca-

demia de Studii Economice din Bucureºti, Universitatea Naþionalã de Arte

din Bucureºti; Universitatea Naþionala de Muzicã din Bucureºti; Universita-

tea din Bucureºti; Universitatea Tehnicã de Construcþii din Bucureºti, Uni-

versitatea de Medicinã ºi Farmacie "Carol Davila" mun. Bucureºti, Universi-

tatea de ªtiinte Agronomice ºi Medicinã Veterinara mun. Bucureºti; Univer-

sitatea 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 Tehni-

cã "Gheorghe Asachi" mun. Iaºi, jud. Iaºi; Universitatea Naþionalã de Arte

"George Enescu" mun. Iaºi, jud. Iaºi; Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medi-

cinã Veterinarã "Ion Ionescu de la Brad" mun. Iaºi, jud. Iaºi; Universitatea

"ªtefan cel Mare" mun. Suceava, jud. Suceava.


