
Caminele studentesti se inchid pentru renovari
Caminul 7 va fi destinatia zecilor de studenti ULBS care aleg sa nu plece din oras, din diferite motive, si
care nu vor sa dea prea multi bani din buzunar pentru a sta in chirie sau gazda. De asemenea, vor ramane
deschise si Caminul 3 pentru studentii care stau deja acolo si Caminul Academica pentru rezidenti.
Celelalte camine, 1, 2, 4, 5 si Teologia se vor inchide pentru renovari si reabilitari.
  
  Destinatia verii: Caminul 7
  
  in fiecare vacanta de vara, unul dintre caminele studentesti ale Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu
intra in renovare totala. Anul acesta, i-a venit randul Caminului 2, de pe Bulevardul Victoriei. Din 15
iulie, el va fi gol, iar studentii de aici care vor sa mai ramana in Sibiu, tot in mediul studentesc, se vor
muta in Caminul 7. Ei vor depune o cerere pe care o vor descarca de pe www.ulbsibiu.ro si o vor duce la
Serviciul Social, de pe Bulevardul Victoriei, de luni pana vineri, intre orele 10 -15, alaturi de o adeverinta
de student, eliberata de facultatea la care studiaza, in care se specifica specializarea si anul de studiu, si de
o copie a cartii de identitate. "Vrem sa bagam in renovare Caminul 2, sa schimbam instalatiile sanitare,
faianta, gresia, pavajele. E o lucrare foarte mare, dar acesta este obiectivul nostru vara aceasta", a spus
Ramona Todericiu, director general administrativ adjunct al ULBS. Costurile acestei reabilitari sunt
estimate de conducerea Universitatii la 700.000 de lei. Caminul 2 nu a mai fost renovat de circa zece ani.
"E pacat, e un camin foarte cautat", a adaugat Ramona Todericiu.
  
  Daca la Caminul 2 vor fi modificari majore, la celelalte se vor face lucrari de intretinere. "in rest,
igienizari, reparatii curente, instalatii sanitare revizuite", a mai explicat directorul adjunct adiministrativ
al ULBS.
  
  
  
  Din 15 septembrie, si 
  
  7-le se inchide
  
  
  
  Studentii care nu vor sa paraseasca nici in vacanta caminele, ci vor sa traiasca studentia alaturi de tinerii
de varsta lor sunt asteptati in Caminul 7, asadar. in fiecare vara, cladirea a gazduit circa 150-200 de
studenti, la parter si la primul etaj in principal. Lucrari masive de reabilitare la acest camin nu se pot face,
deoarece este proprietatea Mitropoliei Ardealului. "La Caminul 7 vom lucra destul de tarziu daca va fi,
pentru ca nu este al nostru. Schimbam tamplaria pe holuri, aranjam baile, dar nu asa de mult pe cat am fi
vrut", a spus Todericiu. Astfel, dupa 15 septembrie, si acesta se va inchide pret de doua saptamani, pentru
ultimele lucrari de igienizare. "Vom schimba tamplaria ce da spre balcoane, ca e foarte veche, nu este
bine izolat termic si sunt probleme cu caldura. De altfel, vom lucra si in bai, sunt unele probleme si la
tevile de apa", a mai completat Todericiu.
  
  Dupa 15 septembrie, va ramane deschis numai Caminul 3. "Sunt studenti straini acolo. Şi nu avem unde
sa ii trimitem", a mai explicat aceasta. 
  
  in ceea ce priveste pretul achitat pe luna la Caminul 7, in vara, el este de 230 de lei pentru orice student,
indiferent daca e la taxa sau la buget.
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  Tot in aceasta perioada se depun si cererile pentru cazarea in toamna in caminele studentesti ULBS,
pentru anul universitar 2014 - 2015. Ele vor fi aduse tot la Serviciul Social al ULBS, pana pe 15 iulie,
intre orele 10 -15. Pentru urmatorul an universitar, sunt disponibile 1.980 de locuri in caminele ULBS.

Cuvinte cheie: bulevardul victoriei  cazare  ulbs  lucian blaga  pavaj  rent  instalatii  facultatea  reparatii
renovari  alco  faianta  specializare  tevi  tamplar  instalatii sanitare  caldura  arte mar
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