
Investitii de 35 de miliarde la "Lucian Blaga"
Corpul A al Facultatii de Medicina va fi dat in folosinta la sfarsitul acestui an . Universitatea a
achizitionat cladirea fostei Banci Agricole de pe Calea Dumbravii, pentru a crea o biblioteca, sali de
curs si centre de cercetare . Investitiile au costat peste 20 de miliarde de lei, iar reamenajarile
facultatilor, 14,5 miliarde 
   
  Universitatea  "Lucian Blaga"  intentioneaza ca, pana la sfarsitul acestui an, sa dea in folosinta Corpul A
al Facultatii de Medicina  "Victor Papilian" . Pe toata perioada verii au fost realizate lucrarile in proportie
de 60 la suta.
  S-au realizat inchiderile exterioare, a fost turnata placa de beton pentru ultimul etaj, s-a adus lemnaria
pentru acoperis si caloriferele pentru incalzirea centrala.  "O alta realizare a noastra este primirea prin
Hotarare de Guvern, cu titlu gratuit, a corpului de cladire care a apartinut Complexului financiar bancar
din Calea Dumbravii nr 17, spatiU care a apartinut Banci Agricole"  a precizat Emanoil Muscalu, director
general administrativ.
  In aceasta cladire vor fi amenajate spatii pentru biblioteca, centre de cercetare si sali de curs pentru toata
Universitatea. O alta investitie este legata de licitatia pentru Centrul de perfectionare al Universitatii din
Paltinis.
  Suma totala a acestor investitii se ridica la peste 20 de miliarde de lei.
  Pe langa acestea, s-au facut si amenajari, dotari si reparatii curente in majoritatea facultatilor, pentru care
s-au cheltuit 14, 5 miliarde de lei.
  O lucrare de mare amploare este montarea centralei termice proprii pentru Biblioteca Centrala
Universitara. S-au finalizat amenajarile pentru sala de curs si seminarii pentru Departamentul de Pregatire
a Personalului Didactic (DPPD), din cladirea Facultatii de Drept, dar si lucrarile altor doua sali de curs de
peste 80 de locuri si achizitionarea de centrala termica proprie.
  La Facultatea de stiinte  de pe strada Ion Ratiu s-a inlocuit acoperisul in proportie de 70 la suta, s-au
amenajat trei sali de curs si s-au zugavit peretii exteriori ai cladirii.
  La Facultatea de stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului s-au inceput lucrarile de
mansardare a cladirii, la Litere si Arte si Istorie si Patrimoniu s-au amenajat trei sali de curs, iar la
Inginerie s-au asfaltat aleile de la intrare.
  In general, cam in toate facultatile s-au facut sali de conferinte, cu mobilier si dotari audio-video,
aparatura de ultima ora, calculatoare, camere documente si videoproiectoare.
  
  Claudia BUIDAN
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