
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, acreditată 

instituțional cu calificativul „grad de încredere ridicat”, cu toate programele de studii 

acreditate, oferă programe de studii pentru domeniul „muzică”, organizate pe trei cicluri 

universitare: studii de licență (cu forma de organizare „la zi” şi „la distanţă” - ID), masterat 

şi doctorat (şcoală doctorală).  

Numărul studenților Academiei s-a amplificat în ultimii douăzeci de ani de circa 8 

ori, ajungând până în prezent la peste 1000.  

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca este singura 

instituție de învățământ superior de stat din România care nu deține spații proprii pentru 

activitatea didactică, artistică și de cercetare 

În prezent, activitatea didactică se desfășoară într-un imobil care, pe lângă faptul că 

nu îi aparține de drept, acesta fiind retrocedat în baza Hotărârii Guvernului nr. 

466/19.08.1992, Academia devenind chiriaș și plătind chirie Episcopiei Române Unită cu 

Roma de Cluj-Gherla, este și în grav dezacord cu necesitățile instituției privind spațiul, atât 

ca suprafață, cât și ca funcționalități. 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” s-a preocupat de crearea unei baze 

materiale care să asigure desfășurarea activităților specifice, la standarde internaționale. 

Astfel, în anul 2006, Universitatea a identificat imobilul- teren în suprafață de 20.071 mp, 

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium FN, pe care se află amplasat obiectivul de 

investiții aflat în derulare „Spitalul Clinic de Urgență și Centrul de Investigație, Diagnostic 

și Tratament – Cluj-Napoca”, imobil aflat în proprietatea privată a județului Cluj și în 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Cluj. Propunerea Universității a fost agreată de autoritățile administrației județului Cluj, 

astfel că, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 

133/2006, s-a aprobat transmiterea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 20.071 mp, 

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium FN, înscris în Cartea Funciară nr. 328718 Cluj-

Napoca, din proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Cluj, în proprietatea publică a 

Statului Român și administrarea Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, obiectivul 

de investiții aflat în derulare „Spitalul Clinic de Urgență și Centrul de Investigație, 

Diagnostic și Tratament – Cluj-Napoca” a fost transmis din proprietatea privată a județului 

Cluj și administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

județului Cluj, în proprietatea privată a Statului Român și administrarea Ministerului 

Educației și Cercetării, în vederea realizării sediilor Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 

și Liceului de Muzică „Sigismund Toduță” din municipiul Cluj-Napoca. 



Prin Hotărârea Guvernului nr. 993/2006 terenul în suprafață de 20.071 mp, transmis 

în proprietatea publică a Statului Român prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 

133/2006, împreună cu obiectivul de investiții aflat în derulare, au fost date în administrarea 

Ministerului Educației și Cercetării, iar preluarea acestora s-a realizat conform Protocolului 

de predare-primire nr. 9514/ 24.08.2006 încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul 

Educației și Cercetării. 

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3026/2008 terenul și 

obiectivul de investiții sus-menționat au fost transmise în administrarea Academiei de 

Muzică „Gheorghe Dima”. Astfel, prin finalizarea obiectivului de investiții se creează 

posibilitatea de continuare a misiunii Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și 

a politicii de dezvoltare, respectiv să desfășoare activități specifice de creare, valorificare 

inovatoare a cunoașterii și transfer al acesteia către societate în specializările muzicale și ale 

artelor spectacolului (interpretare instrumentală, interpretare canto, muzică, compoziție 

muzicală, muzicologie, dirijat, regie teatru muzical, regie coregrafică, pedagogie 

coregrafică), precum şi în domenii interdisciplinare și complementare, în comunitatea 

locală, la nivel regional, național și internațional. 

Valoarea de inventar a terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium FN, 

conform raportului de evaluare întocmit de către domnul Popa Marcel Lucian, evaluator 

autorizat ANVAR, este de 22.347.865 lei. 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”  din Cluj-Napoca, conform Anexei 

3 la HG nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare, funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei 

și Cercetării. 

În România, învățământul este un serviciu de interes public, Academia Națională de 

Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca fiind o instituție publică de interes public, 

imobilul sus-menționat este bun de uz și interes public național. 

Prin adresa nr. 3959/2019, Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca solicită ministerului inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern privind 

înscrierea terenului în suprafață de 20.071 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium 

FN, în inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului și darea 

acestuia în administrarea Universității.  

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public 

național și, conform declarației transmise de către ordonatorul de credite, nu este grevat de 

sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, fapt care 

reiese și din extrasul de Cartea Funciară nr. 328718 Cluj-Napoca pentru informare nr. 

225181/18.11.2019, care în Partea a III-a nu conține nicio mențiune în acest sens. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ 

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, iar 

corectitudinea datelor prezentate aparține inițiatorului. 



Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic 

și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, potrivit 

prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul 

instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe 

Dima” din Cluj-Napoca, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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