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U
niversitatea Poli-
tehnica din Bu-
cureºti (UPB) in-
vesteºte în cons-
truirea unui nou
c ã m i n s t ude n-

þesc, recent fiind semnat contrac-
tul de proiectare ºi execuþie a
respectivului imobilul. Valoarea
totalã a investiþiei este de 24,41
milioane de euro, potrivit repre-
zentanþi lor dezvoltatorului .
Cãminul, amplasat în campusul
din Regie, va oferi 700 de locuri
de cazare pentru studenþii UPB ºi
va fi finalizat în termen de 24 de
luni. Acesta va oferi numeroase
spaþii multifuncþionale ºi condiþii
moderne de cazare, clãdirea fiind

dispusã pe zece etaje ºi benefi-
ciind de 350 de camere. Noul
cãmin va fi dotat pe fiecare etaj
cu sãli de lecturã, spãlãtorii ºi
uscãtorii, chicinete ºi sãli de
mese, urmând sã fie dotat ºi cu o
parcare subteranã. Conform re-
prezentanþi lor Universitãþ i i ,
clãdirea oferã cazare ºi studenþi-
lor cu dizabilitãþi, în 20 de ca-
mere special amenajate în acest
sens. Cãminul va fi dotat cu pa-
nouri solare pentru apã caldã
menajerã ºi va avea o faþadã efi-
cientã energetic.

Aria terenului aferent investiþiei
este de 3.499 mp, parte a Cam-
pusului studenþesc Regie în su-
prafatã de 128.000 mp. Cãminul

are o amprentã la sol de 1.550,89
mp, suprafaþa construitã de-
sfãºuratã, cu balcoane, fiind de
18.868,68 mp.

Antreprenorul ºi-a asumat, prin
oferta depusã ºi prin contractul
semnat, un termen de realizare a
investiþiei de 15 luni (3 luni pro-
iectare ºi 12 luni perioadã de exe-
cuþie), dupã cum ne-au transmis
sursele citate. Conform acestora,
lucrarea va începe imediat ce an-
treprenorul general îºi constituie
garanþia de bunã execuþie pen-
tru contractul semnat. Dupã de-
punerea acesteia la CNI, se va da
ordinul de începere a execuþiei
contractului.

Mihnea Costoiu, Rector UPB ,a

spus cã "este pentru prima oarã,
dupã foarte mulþi ani, când Gu-
vernul României decide sã inve-
steascã în universitate, într-un
proiect de investiþii destinat stu-
denþilor (…) Dupã foarte mulþi
ani de la construirea complexului
studenþesc Regie, construcþie
care a început în jurul anilor
1960, G uv e r n ul de c i de s ã
investeascã într-un obiectiv nou
de investiþii".

La nivel naþional, existã un pro-
gram al Guvernului care presu-
pune constucþia la nivel naþional
a 30 de cãmine noi.

Mihnea Costoiu subliniazã: "În
ultimii ani am primit tot mai mul-
te solicitãri de cazare. 75% din cei
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peste 30.000 de studenþi ai uni-
versitãþii noastre sunt din provin-
cie. Numãrul de studenþi în
creºtere, costurile ridicate ale
chiriilor din Bucureºti, dar ºi con-
diþiile de confort din cãmine
ne-au determinat sã atragem
continuu fonduri pentru constru-
irea de noi spaþii de cazare ºi re-
novarea celor existente. Proiec-
tul de astãzi se încadreazã în con-
ceptul de Smart City - clãdiri efi-
ciente energetic & un mediu di-
gital, concept sub care vom inte-
gra întregul campus, astfel încât
sã ne bazãm pe resurse energeti-
ce proprii ºi sã digitalizãm partea
administrat ivã a relaþ ie i cu
studenþii".

Anul acesta, UPB a mai demarat
ºi lucrãrile pentru realizarea unui
alt cãmin studenþesc, ce va oferi
334 de locuri de cazare ºi care ur-
meazã sã fie dat în folosinþã în
octombrie 2023. Aceastã investi-
þie se ridicã la 5 milioane de euro.

Sursele citate aratã cã Universi-
tatea a început sã deruleze un
plan amplu de investiþii destina-
te creºterii calitãþii vieþii sudenþi-
lor. Printre investiþiile derulate de
UPB în acest an, în campusul stu-
denþesc se numãrã cantina R3 cu
o capacitate de 500 de locuri si-
multan, datã în folosinþã în mar-
tie, dar ºi douã cãmine (P1 ºi P19
parþial) care sunt în proces de re-
abilitare, lucrare ce va fi gata în
octombrie 2023. Cele douã inve-
stiþii sunt realizate din fonduri
proprii în valoare de 4 milioane
de euro.

Tot pe parcursul anului în curs,
Universitatea a finalizat infra-
structura de internet a campusu-
rilor studenþeºti, o investiþie în
valoare de 1,7 milioane de euro.
Pânã în acest moment, UPB a rea-
bilitat ºi a dotat cu mobilier nou
ºi electrocasnice trei cãmine din
complexele studenþeºti Regie ºi
Leu.

Alte proiecte de investiþii dedi-
cate campusului studenþesc vize-
azã reabilitarea cãminului A Leu,
realizarea unei centrale termice
proprii pentru cãminele din Re-
gie ºi alimentarea cu apã din pu-
þuri proprii, dar ºi o salã de sport
cu capacitatea de 1500 de locuri,
dedicatã activitãþii competiþio-
nale.

UPB are în patrimoniu 29 de cã-
mine (26 în campusul din Regie si
3 în campusul Leu), iar din cauzã
cã douã cãmine sunt în reabilita-
re ºi douã în construcþie, în mo-
mentul de faþã sunt disponibile
pentru cazare circa 12.000 de lo-
curi de cazare.

Universitatea Politehnica din
Bucureºti, cea mai mare universi-
tate tehnicã din þarã, are peste
30.000 de studenþi înscriºi anual
la toate ciclurile de învãþãmânt,
15 facultãþi ºi mai mult de 1.800
de cadre didactice ºi cercetãtori.
UPB are peste 80 de laboratoare
ºi 68 de centre de cercetare cu
tehnologie de ultimã generaþie.
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Potrivit reprezentanþilor acestuia, proiectul presupune urmãtoa-
rele spaþii funcþionale:
- 350 de camere cu baie proprie cu 21 de camere (42 de locuri)
pentru persoane cu dizabilitati, cu urmãtoarele dotãri: mobilier,
cazarmament, aer conditionat, frigider etc.;
- 11 chicinete ºi sãli de mese în suprafaþã de 48mp fiecare (câte
una pe etaj);
- 11 sãli de lecturã (câte una pe etaj);
- 11 spãlãtorii (câte una pe etaj);
- 4 locuri de cazare pentru persoane cu dizabilitãþi pe parter (câte
una pe etaj);
- 4 lifturi;
- Camerã server, server ºi retea de internet;
- Instalaþie de detecþie, avertizare ºi stingere incendiu;
- La demisol vor fi amenajate 51 de locuri de parcare, din care
douã sunt destinate persoanelor cu dizabilitãþi;
- La parter sunt 21 de unitãþi de cazare, salã de lecturã, chicinetã
ºi loc de luat masa, spãlãtorie ºi uscãtorie, spaþii administrative ºi
spaþii tehnice;
- La etajele 1-9 sunt amenajate câte 33 de unitãþi de cazare, salã
de lecturã, chicinetã ºi loc de luat masa, spãlãtorie ºi uscãtorie
pentru fiecare etaj;
- La etajul 10 sunt prevãzute 32 de unitãþi de cazare, salã de lec-
turã, chicinetã ºi loc de luat masa, spãlãtorie ºi uscãtorie. De la
acest etaj se poate accesa terasa, care este necirculabilã;
- La nivelul terasei vor fi montate panouri solare care vor asigura
total sau parþial apa caldã menajerã.

Pentru ca noul camin sã fie eficient din punct de vedere energetic ºi
sã fie sustenabil, vor fi utiliizate:
- panouri solare care vor asigura total sau parþial apa caldã
menajerã;
- Faþadã eficientã energetic;
- Avand în vedere modificarile legislative apãrute din momentul
elaborarii studiului de fezabilitate (2020), proiectantul este obligat
de legislaþie sã proiecteze clãdiri sustenabile ºi, în consecinþã va
trebui sã vinã cu soluþii de eficienþã energeticã suplimentare SF,
care vor fi detaliate în memoriul de eficienþã energeticã a cladirii,
care va fi prezentat la autorizare.
Clãdirea se încadreazã în clasa A de eficienþã energeticã.


