
 

 

Cluj-Napoca 
                  

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca reconfirmă importanța împumutului 

acordat de Banca Europeană de Investiții în valoare de 21 milioane euro 

            

 

În cadrul evenimentului virtual care a avut loc miercuri, 14 aprilie, organizat de Banca 

Europeană de Investiții (BEI), Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 

Prof.dr.ing. Vasile Țopa, a reconfirmat importanța împrumutului BEI și a vorbit despre 

investiția de 44 milioane de Euro pe care, universitatea noastră o angajează în 

următoarea perioadă: ”Datorită sprijinului BEI , împrumutul  în valoare de 21 milioane 

Euro, acordat pe o perioadă de 25 de ani, va susține cofinanțarea unei investiții de capital 

în cuantum total de 44 milioane de Euro pe care, universitatea noastră, o angajează în 

următoarea perioadă. Acest program ambițios de modernizare și dezvoltare va contribui 

la accelerarea atingerii obiectivelor strategice asumate de UTCN şi reprezintă contribuţia 

noastră la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, învăţare, cercetare și inovare oferite 

studenţilor şi cadrelor noastre didactice. Impactul este unul uriaș prin efectele pe care le 

va produce și va permite crearea de noi locuri de muncă în educație și cercetare la 

standarde înalte de calitate și performanță”, a declarat Rectorul UTCN.  

Evenimentul a marcat aprobarea unui nou împrumut în rândul universităților 

românești, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 

iar reprezentanții BEI au prezentat schema de investiții propusă pentru învățământul 

superior din România. La întâlnire au participat și Ministrul Educației, dl. Prof. dr. Sorin 

Câmpeanu, Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții responsabil pentru România, 

dl. Christian Kettel Thomsen, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol 

Davila” din București, dl. Prof.dr. Viorel Jinca, Rectorul Universității Politehnica 

București, dl. Mihnea Costoiu, precum și alți reprezentanți ai BEI, din rândul 

universităților și presei naționale.  
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Acest demers, pe termen lung, urmează acordului de finanțare în valoare de 25 milioane 

Euro, semnat de European Investment Bank cu Universitatea Politehnica din București 

în anul 2019, proiect care s-a dovedit  a fi de un real succes. Programul lansat de Banca 

Europeană de Investiții se va derula și în perioada 2021-2025 continuând să ofere 

suport dezvoltării mediului universitar românesc.  

 


