
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă 2500 

locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timișoara”  

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

         Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern propune reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă 

2500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timișoara”.  

         Universitatea Politehnica Timișoara, în anul 2007, a inițiat procedurile 

în vederea realizării unei Săli Polivalente cu o capacitate de 2.200 locuri, 

necesară desfășurării orelor de sport și competițiilor universitare. Prin OMEN 

nr. 3951/2008 a fost aprobată documentația tehnico-economică a obiectivului 

de investiţii „Sală Polivalentă 2500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la 

Universitatea Politehnica Timișoara”. În cadrul proiectului aprobat, a fost 

propusă realizarea unei săli polivalente cu o suprafață construită de 4.311 mp, 

respectiv cu o suprafață desfășurată de 6.531 mp, cu următoarele funcțiuni: 

sală de sport cu gradene, vestiare, grupuri sanitare pentru sportivi și pentru 

spectatori, spații tehnice, spații administrative, precum și spații de cazare 

pentru sportivi. 

          Având în vedere situația financiară, pentru asigurarea fondurilor 

necesare continuării și finalizării investiției într-o perioadă rezonabilă, pe 

lângă finanțarea asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației 

Naționale, conducerea  Universității Politehnica Timișoara a încheiat, în anul 

2013, un contract de asociere cu Primăria Municipiului Timișoara în vederea 

co-finanțării obiectivului cu fonduri alocate de la bugetul local al 

Municipiului Timișoara, urmând ca la finalizarea investiției aceasta să rămână 

în co-proprietatea Universității, respectiv a Primăriei, în cote părți ce vor fi 

stabilite în funcție de proporțiile finanțării asigurate până la finalizare de către 

cele două părți. Astfel, documentația inițială a fost actualizată în vederea 

majorării capacităților inițiale ale sălii și pentru crearea condițiilor necesare 

omologării acesteia, conform recomandărilor forului superior pentru 

competiții. Pentru realizarea acestor cerințe au fost făcute următoarele 

modificări: s-a mărit numărul de locuri în gradene de la 2.200 la 2.500 locuri 

prin remodelarea gradenelor de la corpul B (2.340 locuri) și crearea 

gradenelor de la Corpul C (160 locuri), numărul de loturi pentru persoanele 

cu handicap de la 2 la 18 locuri și s-au amplasat 4 rampe mecanice pentru 

accesul/evacuarea acestor persoane, s-a mărit numărul de grupuri sanitare în 

Corpurile B și C, s-a modificat cabinetul medical situat în Corpul A, care va 

fi prevăzut cu două paturi pentru intervenții ușoare și grup sanitar propriu, s-a 

mărit numărul de cabine transmisie mass-media, s-au redimensionat spațiile 

existente și s-a reactualizat dotările necesare funcționării sălii în competiții. 



Astfel, suprafața construită va fi de 4.734 mp și cea desfășurată va fi de 7.937 

mp. 

         Deschiderea către studenți și către public fac ca această locație să fie 

una dintre cele mai reprezentative pentru sportul timișorean și pentru 

activitățile de recreere. 

          Prin OMEN nr. 113/2014 au fost reaprobați indicatorii tehnico-

econoimici ai obiectivului de investiții. 

          Obiectivul de investiţii „Sală Polivalentă - Baza sportivă nr. 2” este un 

ansamblu format din trei corpuri separate prin rost seismic și de tasare, 

Corpul A având regimul de înălțime D+P+E, suprafața construită de 775 mp 

și suprafața desfășurată de 1.642 mp și Corpurile B+C având regimul de 

înălțime D+P, suprafața construită de 3959 mp și suprafața desfășurată de 

6.295 mp.  

2. Schimbări 

preconizate 

        Prin prezentul act normativ se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă - Baza sportivă nr. 2 la 

Universitatea Politehnica Timișoara, în vederea continuării lucrărilor de 

investiţii.  

        Lucrările rămase de executat la Corpul A sunt lucrări parțiale de finisaje 

interioare, exterioare și instalații sanitare, iar pentru Corpurile B și C lucrările 

rămase de executat constau în executarea structurii metalice închideri la 

corpurile B și C, acoperișului tip terasă necirculabilă cu hidroizolație la 

Corpul C și parțial învelitoarea din tablă cutată termoizolată la Corpul B, 

închidere cu perete cortină din aluminiu cu geam termopan la Corpul C, 

finisaje, instalații electrice, sanitare și de încălzire, rest de executat la puțul 

liftului și accesul exterior, lucrări exterioare: rezervoare retenție ape pluviale, 

rezervoare de incendiu, cămine refulare ape pluviale, cămine refulare 

canalizare menajeră, casa pompe rezervoare incendiu. 

         Având în vedere că proiectul a fost elaborat în anul 2009, Universitatea, 

după efectuarea stadiului fizic actual, a actualizat proiectul conform cerințelor 

normativelor în vigoare. Actualizarea se referă la cerința de siguranță la 

incendiu, având în vedere că la această dată legislația impune cerințe 

specifice suplimentare pentru săli cu aglomerări de persoane, iar lista de 

dotări a fost actualizată, ținând cont că nivelul competițiilor care vor avea loc 

în sală va fi de nivel internațional, fiind necesară omologarea sălii pentru 

competiții internaționale. 

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: „Sală Polivalentă 2500 locuri (Baza sportivă nr. 2) 

la Universitatea Politehnica Timișoara”; 

b) Ordonator principal de credite: Ministerul Educației Naționale; 

c) Beneficiar: Universitatea Politehnica Timișoara; 

d) Amplasamentul: Str. dr. Aurel Păunescu Podeanu, Baza sportivă nr. 2, 

Timișoara, jud. Timiș; 

e) Capacități: 

    Suprafață construită:   4.734 mp 

    Suprafața desfășurată: 7.937 mp 



f) Durata de realizare a investiției (rest de executat): 31 luni  

g) Indicatorii tehnico-economici ai proiectului (curs iunie 2017;1 euro = 

4,5714 lei): 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 44.112 mii lei, din care: 

 Construcții + Montaj = 31.244 mii lei 

Valoarea totală rest de executat (inclusiv TVA) = 21.057 mii lei, din care:                  

    Construcții + Montaj = 13.575 mii lei  

h) Sursa de finanțare: Universitatea va asigura finanțarea lucrărilor de 

investiții din venituri proprii și în completare de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform 

programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 

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

public, se reaprobă potrivit art. 42 alin. (2) 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: 

- valorificarea corespunzătoare a terenului existent; 

- crearea unor spaţii moderne de învăţământ şi recreere, ceea ce va permite 

intensificarea activităţilor recunoscute pe plan internaţional; 

- oferirea de condiţii corespunzătoare tinerilor sportivi, în care să-şi valorifice 

potenţialul; 

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

cadrele didactice, ;i sportivii altor cluburi sportive 

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. De asemenea, se creează şi premizele 

asigurării facilităţilor necesare sportivilor. 

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 

veniturile proprii ale Universității Politehnica 

Timișoara și în completare de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita 

sumelor aprobate anual cu această destinație, precum 

și din alte surse legal constituite, 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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



a actelor normative comunitare. 

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. 41/15 decembrie 

2017. 

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,  

republicată. 

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 autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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

reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă 2500 

locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timișoara”, pe care îl supunem Guvernului 

spre adoptare.  
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