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A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc UPT 

 

1. A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc UPT 

 

Preocuparea pentru dezvoltarea 
bazei materiale a fost o constantă 
a Universității Politehnica 
Timișoara, de la înființare și până 
în prezent, asigurarea celor mai 
bune condiții pentru desfășurarea 
activităților didactice, auxiliare sau 
de cercetare fiind o preocupare 

permanentă a tuturor conducerilor instituției. 

În această linie se înscrie și construirea noului cămin studențesc de pe str. Gavril Musicescu 
nr. 138 (extindere a clădirii Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile – ICER), 
obiectiv derulat prin programul investitional al Companiei Naționale de Investiții, pentru 
care, în toamna anului 2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.  

Acum a fost lansată și procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, asistență 
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul ConstruireCămin 
studențesc – extindere la clădirea existenta ICER, ce va fi utilizat de masteranzii, 
doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității Politehnica Timișoara, multe din activitățile 
acestora fiind desfășurate în cadrul ICER. 

 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1647_ro.html
https://www.observatordetimis.ro/2021/01/06/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
https://www.observatordetimis.ro/2021/01/06/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
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Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 
sol de 1931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5912,5 mp. În cele 123 de unități de 
cazare în regim normal, la care se adaugă 5 unități pentru persoane cu dizabilități, vor 
putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 mp, sunt cu 
două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 
chicinete și spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 
februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 
către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 
Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 
proiectare și 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 
36 de luni. 

 

2. A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc UPT 

 

Preocuparea pentru dezvoltarea 

bazei materiale a fost o constantă a 

Universității Politehnica Timișoara, 

de la înființare și până în prezent, asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea 

activităților didactice, auxiliare sau de cercetare fiind o preocupare permanentă a tuturor 

conducerilor instituției. 

În această linie se înscrie și construirea noului cămin studențesc de pe str. Gavril Musicescu 

nr. 138 (extindere a clădirii Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile – ICER), 

obiectiv derulat prin programul investitional al  Companiei Naționale de Investiții, pentru 

care, în toamna anului 2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. 

Acum a fost lansată și procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul Construire Cămin 

studențesc – extindere la clădirea existenta ICER, ce va fi utilizat de masteranzii, 

doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității Politehnica Timișoara, multe din activitățile 

acestora fiind desfășurate în cadrul ICER. 

https://oficialmedia.com/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
https://oficialmedia.com/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
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Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de 1931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5912,5 mp. În cele 123 de unități de 

cazare în regim normal, la care se adaugă 5 unități pentru persoane cu dizabilități, vor 

putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 mp, sunt cu 

două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 

chicinete și spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 

Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 

proiectare și 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor  fiind de 

36 de luni. 

 

3.  A fost lansata licitatia pentru noul camin studentesc al Universitatii 

Politehnica Timisoara 

 

A fost lansata procedura 

pentru atribuirea 

contractului de proiectare, 

asistenta tehnica din partea 

proiectantului si executie 

lucrari pentru construirea 

noului caminul studentesc al 

Universitatii Politehnica Timisoara (UPT) - extindere la cladirea existenta ICER, ce va fi 

utilizat de masteranzii, doctoranzii si tinerii cercetatori, multe din activitatile acestora fiind 

desfasurate in cadrul ICER. 

 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara-8348582
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara-8348582
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara-8348582


   
 

dci@upt.ro 4 

4. A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc al Universității 

Politehnica Timișoara 

 

A fost lansată procedura pentru 

atribuirea contractului de proiectare, 

asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție lucrări pentru 

construirea noului căminul studențesc al 

Universității Politehnica Timișoara (UPT) - extindere la clădirea existentă ICER, ce va fi 

utilizat de masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători, multe din activitățile acestora fiind 

desfășurate în cadrul ICER. 

Preocuparea pentru dezvoltarea bazei materiale a fost o constantă a 

Universității Politehnica Timișoara, de la înființare și până în prezent, asigurarea celor mai 

bune condiții pentru desfășurarea activităților didactice, auxiliare sau de cercetare fiind 

o preocupare permanentă a tuturor conducerilor instituției. În această linie se înscrie și 

construirea noului cămin studențesc de pe str. Gavril Musicescu nr. 138 (extindere a clădirii 

Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile - ICER), obiectiv derulat prin 

programul investitional al Companiei Naționale de Investiții, pentru care, în toamna anului 

2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, spun reprezentanții UPT. 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de 1.931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5.912,5 mp. În cele 123 de unități de 

cazare în regim normal, la care se adaugă cinci unități pentru persoane cu dizabilități, vor 

putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 - 25 mp, sunt cu 

două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 

chicinete și spălătorii.  

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 

https://ziarultimisoara.ro/actualitate/6776-a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara
https://ziarultimisoara.ro/actualitate/6776-a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara
https://ziarultimisoara.ro/actualitate/6776-a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara
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Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 

proiectare și 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 

36 de luni. (I.N.) 

 

5.  A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc UPT 
 

 

Preocuparea pentru dezvoltarea bazei 

materiale a fost o constantă a Universității 

Politehnica Timişoara, de la înființare şi 

până în prezent, asigurarea celor mai bune 

condiții pentru desfăşurarea activităților 

didactice, auxiliare sau de cercetare fiind o 

preocupare permanentă a tuturor 

conducerilor instituției. 

În această linie se înscrie şi construirea noului cămin studențesc de pe str. Gavril Musicescu 

nr. 138 (extindere a clădirii Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile - ICER), 

obiectiv derulat prin programul investitional al Companiei Naționale de Investiții, pentru 

care, în toamna anului 2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. 

Acum a fost lansată şi procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări pentru obiectivul Construire Cămin 

studențesc - extindere la clădirea existenta ICER, ce va fi utilizat de masteranzii, 

doctoranzii şi tinerii cercetători ai Universității Politehnica Timişoara, multe din activitățile 

acestora fiind desfăşurate în cadrul ICER. 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de 1931 mp şi o suprafață totală desfăşurată de 5912,5 mp. În cele 123 de unități de 

cazare în regim normal, la care se adaugă 5 unități pentru persoane cu dizabilități, vor 

putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 - 25 mp, sunt cu 

https://www.amosnews.ro/fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt-2021-01-06
https://www.amosnews.ro/fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt-2021-01-06
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două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 

chicinete şi spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 

Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 

proiectare şi 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 

36 de luni. 

 

6.  A fost lansată licitația pentru noul cămin studențesc UPT 

 

                   

 

 

 

https://www.incisivdeprahova.ro/2021/01/06/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
https://www.incisivdeprahova.ro/2021/01/06/a-fost-lansata-licitatia-pentru-noul-camin-studentesc-upt/
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7.  A fost lansată licitatia pentru noul cămin studentesc UPT 

 

Construirea noului cămin 

studențesc de pe str. Gavril 

Musicescu nr. 138 (extindere 

a clădirii Institutului de 

Cercetări pentru Energii 

Regenerabile - ICER), obiectiv derulat prin programul investitional al Companiei Naționale 

de Investiții, pentru care, în toamna anului 2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-

economici. 

 

Acum a fost lansată și procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul Construire Cămin 

studențesc - extindere la clădirea existenta ICER, ce va fi utilizat de masteranzii, 

doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității Politehnica Timișoara, multe din activitățile 

acestora fiind desfășurate în cadrul ICER. 

 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de 1931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5912,5 mp. În cele 123 de unități de 

cazare în regim normal, la care se adaugă 5 unități pentru persoane cu dizabilități, vor 

putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 - 25 mp, sunt cu 

două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 

chicinete și spălătorii. 

 

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 

Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 

proiectare și 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 

36 de luni. 

https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=13781
https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=13781
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8.  Universitatea Politehnica Timișoara a lansat licitatia pentru un noua 

cămin studențesc  

 

Universitatea Politehnica 

Timişoara (UPT) a lansat 

licitația pentru atribuirea 

contractului de proiectare, 

asistență tehnică din partea 

proiectantului şi execuție lucrări pentru construirea unui nou cămin studențesc, cu o 

capacitate de 275 de locuri. 

 

Investiția, în valoare de de 20,6 milioane de lei, va fi ridicată ca extindere la clădirea 

existentă a Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER) a UPT, utilizat de 

masteranzii, doctoranzii şi tinerii cercetători ai universității. Obiectivul este derulat prin 

programul investițional al Companiei Naționale de Investiții, pentru care, în toamna anului 

2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, arată un comunicat al UPT remis, 

miercuri, AGERPRES. 

 

Noul cămin va fi construit în regim de parter plus două etaje, pe terenul UPT, şi va avea o 

suprafață construită la sol de 1.931 metri pătrați, iar suprafața totală desfăşurată va fi de 

5.912,5 metri pătrați. În cele 123 de unități de cazare în regim normal, la care se adaugă 

cinci unități pentru persoane cu dizabilități, vor putea fi cazate maxim 275 de persoane. 

Camerele, cu o suprafață de 21 - 25 metri pătrați, sunt cu două paturi, cu baie proprie, iar 

pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, mici bucătării şi spălătorii. 

 

Până în data de 8 februarie se pot depune eventualele oferte, după care urmează 

evaluarea acestora de către Compania Națională de Investiții, care este principalul 

finanțator al proiectului. 

 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc--638459
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc--638459
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc--638459
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Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de două luni pentru partea de 

proiectare şi 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 

36 de luni. 

 

9. Universitatea Politehnica Timișoara a lansat licitația pentru construirea 

unui nou cămin studențesc 

 

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) 

va construi un nou cămin studențesc pe 

str. Gavril Musicescu, nr. 138 (extindere a 

clădirii Institutului de Cercetări pentru 

Energii Regenerabile – ICER), obiectiv 

derulat prin programul investițional al 

Companiei Naționale de Investiții (CNI). 

UPT a lansat procedura pentru atribuirea contractului de proiectare, asistență tehnică din 

partea proiectantului și execuție lucrări, noul cămin urmând să găzduiască masteranzii, 

doctoranzii și tinerii cercetători ai universității, multe din activitățile acestora fiind 

desfășurate în cadrul ICER. 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de aproape 2.000 de metri pătrați și o suprafață totală desfășurată de aproape 6.000 de 

metri pătrați. În cele 123 de unități de cazare în regim normal, la care se adaugă cinci 

unități pentru persoane cu dizabilități, vor putea fi cazate maxim 275 de persoane. 

Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 metri pătrați, sunt cu două paturi, cu baie proprie, iar 

pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, chicinete și spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 20,5 milioane de lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie anul acesta se pot depune ofertele, după care urmează evaluarea acestora de 

https://stiriletransilvaniei.ro/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc/
https://stiriletransilvaniei.ro/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc/
https://stiriletransilvaniei.ro/2021/01/06/universitatea-politehnica-timisoara-a-lansat-licitatia-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc/
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către CNI, care este principalul finanțator al proiectului. Termenul de execuție prevăzut în 

caietul de sarcini este de două luni pentru partea de proiectare și 12 luni pentru partea de 

execuție, garanția minimă acordată lucrărilor  fiind de 36 de luni. 

 

10.  Licitație pentru construirea unui nou cămin studențesc al Universității 

Politehnica Timișoara 

 

Universitatea Politehnica Timișoara anunță că a 

lansat procedura pentru atribuirea contractului 

de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție lucrări pentru 

construirea unui viitor cămin studențesc, pe 

strada Gavril Musicescu nr. 138. Acesta va fi 

realizat prin  extinderea clădirii Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile și 

va fi utilizat de masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători ai UPT. 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, va avea o suprafață construită la sol de 1931 mp și 

o suprafață totală desfășurată de 5912,5 mp. În cele 123 de camere de cazare în regim 

normal, la care se adaugă cinci  camere pentru persoane cu dizabilități, vor putea fi cazate 

maximum 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 mp, sunt cu două paturi, 

cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, chicinete și 

spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de peste 20 de milioane de lei, fără TVA. Până în 8 

februarie se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, principalul finanțator al proiectului. Termenul de 

execuție prevăzut în caietul de sarcini este de două luni pentru partea de proiectare și 12 

luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor  fiind de 36 de luni. 

https://timpolis.ro/licitatie-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara/
https://timpolis.ro/licitatie-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara/
https://timpolis.ro/licitatie-pentru-construirea-unui-nou-camin-studentesc-al-universitatii-politehnica-timisoara/
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11.  Cămin de 5 milioane de euro al Universității Politehnica, în licitație de 
execuție 

 

Compania Națională de Investiții 

caută proiectant și constructor 

pentru noul cămin al Universității 

Politehnica. Acesta va fi construit 

pe strada Musicescu și ar trebui să 

fie gata în 14 luni. Dacă se prezintă cineva la licitație, cu o ofertă potrivită.  

Compania Națională de Investiții a aprobat, în toamnă, indicatorii tehnico-economici pentru 

construirea unui nou cămin studențesc la Timișoara. Acesta va fi ridicat pe strada Musicescu, 

lângă Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER). Cele 125 de camere vor fi 

pentru masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători de la Universitatea Politehnica.  

Acum a fost lansată la pachet și licitația de proiectare și execuție, ofertele fiind aștetptate de 

CNI până în 8 februarie. Noul cămin va fi construit în regim P+2, va avea o suprafață 

construită la sol de 1.931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5.912,5 mp. Vor 123 de 

unități de cazare în regim normal și cinci unități pentru persoane cu dizabilități. În total, aici 

vor putea fi cazate maximum 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 mp, au 

două paturi și baie proprie. Pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, chicinete și 

spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 24,5 milioane de lei, cu TVA. Cea mai mare parte din 

sumă vine de la CNI. Contractanul va avea la dispoziție două luni pentru partea de proiectare 

și 12 luni pentru partea de execuție. 

 

 

http://stiridetimisoara.ro/camin-de-5-milioane-de-euro-al-universitatii-politehnica-in-licitatie-de-executie_21774.html
http://stiridetimisoara.ro/camin-de-5-milioane-de-euro-al-universitatii-politehnica-in-licitatie-de-executie_21774.html
http://www.upt.ro/
http://stiridetimisoara.ro/camin-de-5-milioane-de-euro-al-universitatii-politehnica-in-licitatie-de-executie_21774.html
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12.  Universitatea Politehnica a lansat licitația pentru un nou cămin 
studențesc 

 

Universitatea Politehnica Timişoara a 

lansat licitația pentru atribuirea 

contractului de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului şi 

execuție lucrări pentru construirea 

unui nou cămin studențesc, cu o capacitate de 275 de locuri. 

Investiția, în valoare de de 20,6 milioane de lei, va fi ridicată ca extindere la clădirea 

existentă a Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER) a UPT. 

 

13. Universitatea Politehnica a lansat licitația pentru un nou cămin 
studențesc 

 

 

Universitatea Politehnica Timişoara a 

lansat licitația pentru atribuirea 

contractului de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului şi 

execuție lucrări pentru construirea unui 

nou cămin studențesc, cu o capacitate de 

275 de locuri. 

Investiția, în valoare de de 20,6 milioane de lei, va fi ridicată ca extindere la clădirea 

existentă a Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER) a UPT, utilizat de 

masteranzii, doctoranzii şi tinerii cercetători ai universității. Obiectivul este derulat prin 

https://www.timis24.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/
https://www.timis24.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/
https://www.banatulazi.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc
https://www.banatulazi.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc
https://www.timis24.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/
https://www.banatulazi.ro/universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=universitatea-politehnica-a-lansat-licitatia-pentru-un-nou-camin-studentesc
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programul investițional al Companiei Naționale de Investiții, pentru care, în toamna anului 

2020, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, arată un comunicat al UPT. 

Noul cămin va fi construit în regim de parter plus două etaje, pe terenul UPT, şi va avea o 

suprafață construită la sol de 1.931 metri pătrați, iar suprafața totală desfăşurată va fi de 

5.912,5 metri pătrați. În cele 123 de unități de cazare în regim normal, la care se adaugă 

cinci unități pentru persoane cu dizabilități, vor putea fi cazate maxim 275 de persoane. 

Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 metri pătrați, sunt cu două paturi, cu baie proprie, iar 

pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, mici bucătării şi spălătorii. 

Până în data de 8 februarie se pot depune eventualele oferte, după care urmează 

evaluarea acestora de către Compania Națională de Investiții, care este principalul 

finanțator al proiectului. 

Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de două luni pentru partea de 

proiectare şi 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor fiind de 

36 de luni. 

 

14.  Noul cămin studențesc al Politehnicii, construit în prelungirea 

Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile 

 

Noul cămin pe care Compania Națională 

de Investiții îl va ridica pentru 

Universitatea Politehnica Timișoara va fi 

ridicat pe un teren lângă  Institutul de 

Cercetări pentru Energii Regenerabile – 

ICER, fiind o prelungire a acestuia. În fapt, 

acolo urmează să fie cazați mai mulți specialiști care activează în cadrul institutului. 

https://debanat.ro/2021/01/noul-camin-studentesc-al-politehnicii-construit-in-prelungirea-institutului-de-cercetari-pentru-energii-regenerabile_317870.html
https://debanat.ro/2021/01/noul-camin-studentesc-al-politehnicii-construit-in-prelungirea-institutului-de-cercetari-pentru-energii-regenerabile_317870.html
https://debanat.ro/2021/01/noul-camin-studentesc-al-politehnicii-construit-in-prelungirea-institutului-de-cercetari-pentru-energii-regenerabile_317870.html
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Căminul studențesc va fi construit pe strada Gavril Musicescu nr. 138, ca o extindere a 

clădirii deja existente. De curând a fost lansată și procedura pentru atribuirea contractului 

de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru 

obiectivul. Noua locație va fi utilizată de masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători ai 

UPT, multe din activitățile acestora fiind desfășurate în cadrul ICER. 

Noul cămin va fi construit în regim P+2, pe terenul UPT, va avea o suprafață construită la 

sol de 1931 mp și o suprafață totală desfășurată de 5912,5 mp. În cele 123 de unități de 

cazare în regim normal, la care se adaugă 5 unități pentru persoane cu dizabilități, vor 

putea fi cazate maxim 275 de persoane. Camerele, cu o suprafață de 21 – 25 mp, sunt cu 

două paturi, cu baie proprie, iar pe holuri sunt prevăzute spații comune de lectură, 

chicinete și spălătorii. 

Valoarea estimată a investiției este de 20.596.628,13 lei, fără TVA. Până în data de 8 

februarie 2021 se pot depune eventualele oferte, după care urmează evaluarea acestora de 

către Compania Națională de Investiții, care este principalul finanțator al proiectului. 

Termenul de execuție prevăzut în caietul de sarcini este de 2 luni pentru partea de 

proiectare și 12 luni pentru partea de execuție, garanția minima acordată lucrărilor  fiind de 

36 de luni. 

 

 

 

 

 

 

  


