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S

INFORMARE
Cu privire la obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune la data de 01.10.2008

În conformitate cu obiectivele strategice cuprinse în planul strategic de
dezvoltare instituţională al Universităţii „Lucian Blaga ” din Sibiu şi în raport de

B

resursele financiare alocate şi de instrumentele de implementare disponibile, la data de
01.10.2008 vor fi puse în funcţiune următoarele obiective de investiţii:
q

Facultatea de Medicină:

Corp B, regim de înălţime S+P+4E+M, cu o suprafaţă desfăşurată de 6.257
mp, în care s-a amenajat Biblioteca Centrală a universităţii dotată cu sistem contra

L

incendiilor cu gaz inergen, transport carte pe verticală telecomandat, sistem de
identificare carte cu unde radio frecvenţă, echiparea fiecărui loc de studiu cu aparatură
IT specifică, staţie de autoîmprumut şi de restituire cărţi, sisteme de climă şi ventilaţie
performante. La subsolul clădirii va funcţiona Editura şi Tipografia universităţii şi
depozitul de carte al bibliotecii. Valoarea cheltuielilor efectuate este de 19.163.390 lei.
Centrul de Cercetare şi Perfecţionare Păltiniş, regim de înălţime S+P+E,

U

q

cu o suprafaţă desfăşurată de 1.060 mp, în care s-au amenajat următoarele spaţii
pentru activităţi de cercetare şi perfecţionare şi spaţii de cazare: o sală de conferinţe

cu 120 de locuri, 12 camere de cazare cu 26 de locuri şi spaţii pentru pregătirea şi

servirea mesei cu 50 de locuri, alte spaţii comune. Obiectivul este dotat cu sisteme
proprii de alimentare cu apă, energie electrică şi butan gaz. Valoarea cheltuielilor
efectuate este de 3.103.666 lei.

q

Centrul de Reuniune Academică, regim de înălţime P+E+M, cu o

suprafaţă desfăşurată de 1.059 mp, în care s-au amenajat 2 săli de conferinţe cu 70 de
locuri fiecare, 9 camere de cazare cu 18 locuri, spaţii pentru reuniuni academice cu 70
de locuri, alte spaţii conexe. Valoarea cheltuielilor efectuate este de 2.197.286 lei.
q

Facultatea de Ştiinţe Economice, parţial dată în funcţiune în luna mai

2007, în suprafaţă de 5.509 mp, în care s-au amenajat săli de curs, laboratoare, sală de

efectuate este de 8.505.350 lei.

S

conferinţe, cabinete şi spaţii pentru arhiva universităţii. Valoarea cheltuielilor

Precizăm că până la sfârşitul anului în curs, dacă se vor asigura resursele
financiare necesare, vor fi puse în funcţiune următoarele obiective de investiţii:
Facultatea de Medicină:

•

Corpul D, regim de înălţime S+P, cu o suprafaţă desfăşurată de 507 mp, în

B

q

care se va amenaja o aulă cu o capacitate de 241 locuri, destinată manifestărilor
academice şi ştiinţifice, fiind dotată cu acustică, sonorizare şi iluminat performant.
Valoarea fondurilor necesare pentru finalizarea obiectivului este de 1.000.000 lei.
•

Corpul E, regim de înălţime S+P+2E+M, cu o suprafaţă de 1.620 mp, în

L

care va funcţiona o cafetărie şi o garderobă la subsol, un foaier la parter, sala senatului
şi decanatul Facultăţii de Medicină la etajul I şi II, iar la mansardă vor fi amenajate
cabinete individuale de studiu pentru studenţi şi spaţii de învăţământ. Valoarea
fondurilor necesare pentru finalizarea obiectivului este de 1.000.000 lei.
Căminul studenţesc nr. 3, regim de înălţime S+6E+M, în suprafaţă de

U

q

4.111 mp în care vor fi amenajate 122 camere cu unu sau două locuri de cazare., în
total 183 de locuri şi două apartamente. Căminul va fi echipat la nivelul structurilor de

cazare de două stele. Valoarea fondurilor necesare pentru finalizarea obiectivului este
de 800.000 lei.
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