
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea 

și echiparea infrastructurii educaționale a clădirii principale C3” la Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Târgu Mureș 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației 

actuale 

         Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern propune aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea infrastructurii educaționale a clădirii principale C3” la Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.  

Proiectul de reabilitare, modernizare și echipare a clădirii C3 din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, va asigura realizarea 

condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile 

pieţei muncii în domeniul medicinii, adaptate nivelului de dezvoltare 

tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor economice. 

Investiția propusă se încadrează în obiectivele stabilite prin: Programul 

Naţional Regional 2014-2020, program finanțat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in 

relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. 

         Prin OMEN nr. 32/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale a clădirii principale C3 – Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. 

         Indicatorii tehnico-economici aprobați: 

      Capacități: 

         Terenul în suprafață totală de 135.715 mp, pe care se află edificat 

obiectivul de investiții, este în proprietatea Universității de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Târgu Mureș și este intabulat în Cartea funciară cu nr. 

cadastral 134090-C3. 

Valoarea totală a investiției: 

(în prețuri luna mai 2008) 

49.289,23 mii lei 

din care, C+M 

 

 31.076,84 mii lei 

 

Regim de înălțime 

Suprafață construită existentă 

Suprafața construită propusă 

Suprafață totală desfășurată existentă    

Suprafață totală desfășurată propusă                                                                                 

D+P+3E+M parțial 

3.770,16 mp 

3.941,94 mp 

16.024,31 mp 

16.192,06 mp 



         Toate utilitățile sunt asigurate de la rețeaua publică existentă în zona. 

         Clădirea principală C3, propusă pentru reabilitare și modernizare, este 

clasată pe lista monumentelor istorice ale județului Mureș prin cod LMI MS II-

a-B-15520.01 cu destinația de spații de învățământ universitar și post 

universitar, cu specific de medicină. Planimetric clădirea are o amprentă la sol 

în forma literei E, și are regim de înălțime D+P+3E. 

Accesul principal în clădire se face pe frontonul central de unde se ajunge în 

holul principal și în casa scării principale care asigură distribuția pe orizontală 

și verticală la toate încăperile din clădire. 

Corpul principal al clădirii este alcătuit din două aripi dispuse în lateralele 

holului și a casei de scară principale (centrale), este deservit de coridoare cu un 

singur tract orientate spre curtea interioară, în lungul cărora sunt dispuse 

încăperile propriu-zise, cu ferestrele spre fațada principală. 

Aripile laterale ale clădirii, amplasate perpendicular pe volumul principal, se 

dezvoltă în jurul coridoarelor cu tract dublu. 

Din casa de scară principală, de pe podestele intermediare, se poate accesa 

corpul de clădire secundar, dezvoltat pe două nivele: P+E. Inițial în acest corp 

a ființat sala de sport, iar în prezent adăpostește în principal săli de curs, 

amfiteatre. 

Aripile laterale sunt deservite și de câte o scară secundară cu rampe drepte, 

amplasate la intersecția coridoarelor din volumul principal cu cele din aripile 

laterale. Prin aceste case de scară sunt asigurate accese la clădire și dinspre 

curțile interioare ale construcției. 

Demisolul este alcătuit din două laturi distincte, fără comunicare între ele la 

nivelul demisolului. Corpul central nu este dezvoltat și la demisol. 

Accesul la spațiile din demisol de pe latura dreaptă se face din curtea interioară 

prin scara laterală, printr-o intrare din curtea exterioară și printr-o intrare 

executată ulterior, din curtea interioară, poziționată la punctul de racordare al 

aripii drepte cu corpul central, acesta din urmă fiind defectuos executat, 

cauzând infiltrații la nivelul demisolului. 

Legătura podului cu celelalte niveluri se realizează prin cele două scări 

secundare, amplasate lateral, pe aripile stânga și dreapta. 

Acoperișul și fațadele se prezintă într-o stare bună, urmare a lucrărilor de 

reparații din ultima perioadă. La nivelul soclului însă există infiltrații cauzate 

în principal de înălțarea nivelului de călcare în curțile interioare prin ridicarea 

pavajului cu cca o înălțime de treaptă, și de înălțarea trotuarului de gardă. Astfel 

distanța dintre parapetul ferestrelor de la nivelul demisolului și platformele 

curților interioare, respectiv al trotuarului de gardă s-a micșorat semnificativ, 

pe alocuri chiar ajungând la 0, permițând pătrunderea apei pluviale prin 

ferestrele metalice existente (acestea din urmă fiind neetanșe). 

Căile de acces, coridoare și scări laterale de la demisol până la etajul III, sunt 

într-o stare precară din punctul de vedere al nevoilor actuale: pereții 

neigienizați, pardoseli învechite, toate categoriile de instalații învechite, 

tâmplăriile (uși, tocuri de ușă, mobilier, etc.) învechite. 

Starea actuală a încăperilor (laboratoare, săli de curs, sala festivă, birouri, 

vestiare, etc.) nu mai corespunde desfășurării în condiții normale a activităților 

didactice: pereți neigienizați, pardoseli învechite, toate categoriile de instalații 

învechite, tâmplăriile și mobilierul degradate. Numărul sălilor de curs, 

laboratoarelor, etc este mult subdimensionat față de numărul de utilizatori.  

Rețeaua actuală de distribuție a instalației de apă și canalizare este rezultatul 

unui șir îndelungat de lucrări realizate de executanți diferiți, după standarde 

diferite. Multe dintre acestea sunt vechi, cu o uzură fizică accentuată, de 



asemenea în multe situații lipsește proiectul/schița rețelelor de apă-canal ceea 

ce duce la îngreunarea depistării traseelor acestor instalații. 

Asigurarea energiei termice pentru încălzire a clădirii studiate se realizează în 

prezent cu ajutorul unui număr de 15 centrale termice alimentate cu gaze 

naturale. Ele sunt situate la diferite nivele pe aripile laterale, situate în diferite 

puncte ale clădirii. Aceste centrale nu furnizează apă caldă menajeră. 

Întrucât asigurarea încălzirii este realizată în întregime cu aceste cazane care 

funcționează independent, datorită uzurii lor, este necesară oprirea frecventă a 

acestora pentru reparații, ceea ce duce la o exploatare ineficientă a centralelor 

termice și a distribuției agentului termic. 

Instalațiile interioare de gaze naturale sunt conduse aparent prin clădire, de-a 

lungul coridoarelor. Pe lângă faptul că din punct de vedere al protecției la 

incendiu nu este permisă conducerea țevilor de alimentare cu gaz pe căile de 

evacuare, au fost pozate fără protecția elementelor originale ale clădirii 

monument istoric, cauzând distrugeri la nivelul tâmplăriilor, ornamentelor și 

decorațiunilor existente. La alegerea traseelor criteriul de ușurință a montajului 

a avut prioritate față de cele estetice. 

Actualul sistem de alimentare cu gaze naturale prezintă un grad ridicat de 

ineficiență atât din punct de vedere al randamentului de încălzire, a 

supravegherii celor 15 cazane și a instalațiilor de gaze cu care sunt alimentate, 

prezentând un grad ridicat de pericol al scăpărilor de gaze. 

Instalațiile de climatizare existente în clădire sunt sisteme de răcire cu splitere 

și unități de răcire individuale montate aleatoriu în diverse locații ale clădirii, 

ineficiente pentru asigurarea confortului termic necesar pe timp călduros. 

Unitățile exterioare montate pe fațade strică imaginea de ansamblu al 

monumentului istoric. 

Rețeaua actuală este rezultatul unui șir îndelungat de proiecte independente 

realizate de furnizori diferiți, după standarde de multe ori diferite. Multe dintre 

secțiunile vechi ale rețelei sunt depășite moral și fizic. Actualmente există 

multiple cereri de extindere a rețelei de la majoritatea 

catedrelor/departamentelor, pe care actuala rețea nu este capabilă să le susțină. 

De asemenea în multe situații lipsește proiectul/schița vechii rețele, ceea ce 

duce la îngreunarea depistării traseelor existente. 

Rețeaua actuală de alimentare cu energie electrică și instalația de distribuire a 

tuturor circuitelor electrice; instalații de iluminat interior, instalații de iluminat 

de siguranță pentru evacuare și marcare hidranți, instalații de forță și prize, 

instalații de legare la pământ și paratrăsnet, este rezultatul unor lucrări de către 

furnizori diferiți executate în perioade de timp diferite. 

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică nu există o sursă de rezervă 

compusă dintr-un UPS și un generator de producere a curentului electric pentru 

a permite funcționarea receptorilor în condiții de siguranță. 

Instalația de iluminat este formată din corpuri de iluminat cu o diversitate 

accentuată, neexistând o uniformitate în acest sens. 

Lipsește iluminatul de siguranță pentru evacuare și marcare a hidranților, 

excepție făcând holul central al clădirii restaurat în anii 2014-2015. 

Pentru promovarea investiției sus-menționate s-a supus aprobării Consiliului 

Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințe 

Studiul de fezabilitate și s-a obținut Avizul nr. 8/2019. 

- În ceea ce privește modificările aduse obiectivului de investiții, acestea au fost  

aprobate de către Consiliul de Administrație al Universității de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în cadrul ședinței din data de 

19.02.2018, de către  Consiliul Tehnico-Economic MEN prin Avizul nr. 32 din 

30 iulie 2018 și de către Consiliul de Avizare Lucrări Publice de Interes 



Național și Locuințe nr. 8 din 08 aprilie 2019. În acest sens, s-au eliberat 

următoarele acte: Avizul de mediu nr. 10573/12.12.2017, eliberat de Agenția 

pentru Protecția Mediului Mureș; Avizul de securitate la incendiu nr. 

933/17/SU-MS/12.12.2017, eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

din Mureș; Avizul de sănătate a populației nr.2439/20.12.2017, eliberat de 

Direcția de Sănătate Publică Mureș; Avizul nr. 3/M/17.01.2018 eliberat de către 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Certificatul de urbanism nr. 2281 din 

28.11.2017, eliberat de Primăria Municipiului Târgu Mureș și, în prezent este 

depusă documentația pentru emiterea autorizații de construire.  

2. Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul act normativ se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale a clădirii principale C3” la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.  

Corectarea accesului improvizat la demisolul clădirii principale, situat la 

întâlnirea dintre corpul central și aripa laterală dreapta, sursă majoră de 

infiltrații la nivelul demisolului; 

În laterala dreaptă a clădirii secundare, la parter (zona Vestiar Îngrijitoare), se 

desface planșeul intermediar și a scării de acces la nivelul intermediar construit 

în volumul parterului, care are o înălțime improprie - sub 2 m, pentru obținerea 

unei săli de curs și a unei căi suplimentare de evacuare în caz de incendiu, care 

să deservească zona de amfiteatre; 

La clădirea principală se va monta un lift panoramic exterior, independent de 

structura clădirii, care va permite accesul persoanelor cu dizabilități la toate 

etajele. Legătura la fiecare etaj se va face prin goluri obținute prin desfacerea 

parapeților de la ferestrele existente în dreptul liftului lucrări de termoizolare 

la nivelul podului și eliberarea acestuia de birourile existente 

Pozarea peste tavanul etajului 3 a unui strat de termoizolație din vată minerală 

bazaltică de 20cm grosime, finisarea acestuia cu o șapă slab armată și preluarea 

diferenței de nivel rezultate cu numărul de trepte necesar pentru a permite 

accesul în pod din casele de scări laterale; 

Lucrări de recompartimentări interioare 

       - Reorganizarea spațiilor existente în vederea obținerii unor săli de curs, 

laboratoare suplimentare; 

       - Dotarea amfiteatrelor noi cu dotările necesare funcționării lor, 

       - Reorganizarea spațiilor existente în vederea creșterii numărului și 

optimizării grupurilor sanitare precum și crearea de grupuri sanitare pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Înlocuirea sistemului de încălzire existent prin:  

     -Înlocuirea corpurilor de încălzire cu unități interioare cu detentă directă cu 

recuperarea căldurii (control individual răcire-încălzire în fiecare încăpere plus 

eficiență energetică ridicată), cu montaj sub parapetul geamului sau daca este 

cazul în tavan fals sau pe tavan; 

     -Înlocuirea conductelor existente cu altele noi cu țeava de cupru prin care 

va circula freon ca agent termic izolate cu tuburi din material elastomer cu 

grosimea peretelui de min 13 mm;  

     - Execuție rețea de radiatoare cu țeava de polipropilenă cu inserție de fibră 

compozită cu montaj îngropat. Rețeaua de radiatoare va asigura încălzirea 

spațiilor din grupurile sanitare, spații tehnice și zona de acces în clădire (zone 

renovate anterior).   



     - Execuția a două puncte termice centralizate, compuse din pompe de 

căldură cu posibilitate de modulare a acestora și funcționare în cascadă în 

funcție de cerințele clădirii, alimentarea acestora realizându-se de la puțurile 

forate din incintă. Se propun șase pompe de căldură (3 x 3 buc) cu putere 

termica utilă de 134,60 kw/buc. 

      -Montajul a doua cazane cu capacitate de 99 kw cu funcționare pe gaz în 

condensare, cazane necesare pentru prepararea apei calde menajere și sistem 

de back-up.  

    - Montaj boiler preparare ACM cu dubla serpentine având capacitatea de 750 

l. Se va monta câte un boiler pentru preparat apă caldă menajeră în fiecare punct 

termic. 

Alte categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă: 

-se propune desfacerea pavajului din curțile interioare și restabilirea nivelului 

de călcare original, precum și înlocuirea căminelor existente din aceste curți 

(neetanșe, construite din cărămidă), în vederea îndepărtării cauzelor de 

infiltrații la nivelul demisolului clădirii, 

-se va amplasa un sistem de drenare în vederea îndepărtării apelor subterane de 

la fundații, 

-se vor înlocui instalațiile sanitare (apă rece și caldă, canalizare menajeră) 

inclusiv obiectele sanitare și se vor amenaja grupuri sanitare suplimentare, și 

pentru persoane cu dizabilități, 

-înlocuirea instalației interioare de stins incendiu,  

-schimbarea sistemului de încălzire actual cu un sistem central unitar, integrat,  

-îndepărtarea din clădire a instalației de alimentare cu gaz metan prin 

renunțarea la centralele termice existente, și mutarea secției de stomatologie în 

altă clădire, 

-îndepărtarea instalațiilor de ventilare individuale de tip split și montarea unei 

instalații de climatizare cu volum variabil de freon, cu recuperare de căldură,  

-se vor înlocui în totalitate instalațiile electrice de prize și forță,  

-se va înlocui instalația de iluminat interior pentru asigurarea nivelului de 

iluminare necesar, 

-se va modifica sistemul de iluminat de siguranță pentru evacuare și marcare 

hidranți,  

-se va reface instalația de legare la pământ și a instalației de paratrăsnet,  

-clădirea va fi dotată cu o instalație BMS (Building Management System) care 

să permită monitorizarea și controlul instalațiilor ce deservesc imobilul și să 

asigure comanda centralizată și locală a instalațiilor de climatizare, ventilare, 

etc, monitorizarea parametrilor tehnici și comanda utilajelor din cele două 

centrale termice, citirea și înregistrarea consumurilor energetice, monitorizarea 

defectelor la întreruptoarele generale ale tablourilor electrice, monitorizarea 

stărilor și parametrilor grupurilor electrogene și a UPS-urilor,  

-înlocuirea instalației de voce-date,  

-dotarea clădirii cu instalație de supraveghere video (CCTV),  

-dotarea clădirii cu instalație de avertizare la incendiu și la efracție,  

-dotarea clădirii cu instalație de control acces,  

-dotarea clădirii cu o sursă de rezervă neîntreruptibilă compusă din UPS și 

generator de producere a energiei electrice în vederea funcționării receptorilor 

în condiții de siguranță, 

-se va înlocui liftul (nefuncțional de multă vreme) pentru transportul cadavrelor 

preparate la spațiile aferente catedrei de anatomie, 



-se propune construirea a două corpuri noi, pozate subteran pe lateralele clădirii 

studiate, pentru amplasarea echipamentelor aferente instalației de climă, 

amplasarea de generatoare și a două posturi de transformare 20/0,4kVA. 

De dotările de vârf ale noii investiții vor beneficia, studenții, cercetătorii, 

cadrele didactice de toate gradele, aferente facultăților aflate în componența 

universității.  

 

Datele generale ale proiectului, potrivit Notei de prezentare privind avizarea 

la Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și 

Locuințe, sunt următoarele: 

a) Denumirea proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale a clădirii principale C3” la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș; 

b) Ordonator principal de credite: Ministerul Educației Naționale; 

c) Beneficiar: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș; 

d) Amplasamentul: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, municipiul Târgu Mureș, 

județul Mureș; 

e) Capacități: 

    Suprafață construită:   3.941,64 mp (După reabilitare, nu stiu daca asta 

trebuie 

    Suprafața desfășurată: 16.192,06 mp 

f) Durata de realizare a investiției (rest de executat): 36 luni  

g) Indicatorii tehnico-economici ai proiectului (curs la 14.01.2019; 1 euro = 

4,6771 lei): 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 49.289 mii lei, din care: 

 Construcții + Montaj = 31.076 mii lei 

h) Sursa de finanțare: Fonduri externe nerambursabile și din veniturile proprii 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, 

prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual 

cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate 

potrivit legii 

3. Alte informaţii Indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții de interes public, 

se aprobă potrivit art. 42 alin. (1) al Legii nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio - economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

 

Realizarea proiectului va genera un impact major asupra zonei de 

amplasament, din următoarele motive: 

- crearea unor spatii moderne de învățământ şi cercetare, ceea ce va permite 

intensificarea activităților recunoscute pe plan internațional; 

- oferirea de condiții corespunzătoare tinerilor cercetători, în care să-şi 

valorifice potențialul intelectual; 

- de dotările noii investiții vor beneficia, pe lângă studenții universității și 

cadrele didactice 

1^1. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul, prin spaţiile nou create, va avea în vedere creşterea nivelului de 

pregătire al studenților universității, cu efecte imediate asupra gradului de 

integrare al acestora în piaţa forţei de muncă. De asemenea se creează şi 

premizele asigurării facilităţilor necesare pentru creşterea economică 

durabilă şi sustenabilă a economiei naţionale. 



2^1. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra 

mediului 

Condițiile specifice investiției în vederea protecției mediului, cuprinse în 

documentația de avizare, au fost tratate conform legislației pentru protecția 

mediului în vigoare și cuprind referiri la igiena aerului, igiena apei, 

evacuarea deșeurilor solide, iluminatul natural, protecția mediului în timpul 

execuției lucrărilor și refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.  

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat:       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii Finanțarea obiectivului de investiţii se face din fonduri 

externe nerambursabile și din veniturile proprii 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, prin bugetul Ministerului 

Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual 

cu această destinație, conform programelor de investiții 

publice aprobate potrivit legii. 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 



1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

1^1. Compatibilitatea prezentului act normativ 

cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Pentru promovarea spre aprobare a documentaţiei 

tehnico-economice, s-a obţinut de la Consiliul 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe Avizul nr. 8/8 aprilie 2019. 

5. 1. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 



1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită 

procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică,  

cu modificările și completările ulterioare, acesta fiind 

publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației 

Naționale. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare  

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale şi/sau locale, 

înființarea de noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informații Nu este cazul 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea infrastructurii educaționale a clădirii principale C3” la Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș”, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.  
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