
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrul regional de 

cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

         Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern propune aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul regional de cercetări 

avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – 

ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași.  

         Având în vedere necesitatea realizării unei infrastructuri pentru studiul 

interacțiunilor celulă gazdă-agent patogen la nivel molecular, în cadrul 

laboratorului integrat de virusologie, cu un accent deosebit pus pe bolile 

emergente și reemergente: arboviroze, boli vectoriale, virusul hepatitei E, în 

perioada 2007-2008, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași și-a propus consolidarea, mansardarea și 

reabilitarea Laboratorului de virusologie. 

         Prin OMECT nr. 4597/2008 s-au aprobat următorii indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Mansardare clădire pentru Laborator 

Didactic și Cercetare pentru Virusologie la Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Iași”, iar lucrările de intervenții „Reabilitare, reparații 

capitale Pavilion 3 – Laborator virusologie” au fost aprobate în data de 

07.03.2007 de Biroul Consiliului Facultății de Medicină Veterinară. 

         Indicatorii tehnico-economici aprobați: 

      Capacități: 

           Ca urmare a aprobării, obiectivul de investiții a fost cuprins în Programul 

de Investiții Publice, fiind prevăzut în anexa la Legea Bugetului  pe anul 2017, 

în Fișa obiectivului de investiții nr. 524. 

Valoarea totală a investiției: 

(în prețuri luna mai 2008) 

20.312,241 mii lei 

din care, C+M 

Compusă din: 

Mansardare 

din care, C+M 

Reabilitare, reparații capitale 

din care, C+M 

 

 4.872,681 mii lei 

 

7.014,000 mii lei 

1.800,000 mii lei 

13.298,250 mii lei 

3.070,200 mii lei 

Suprafață construită  

Suprafață totală desfășurată                                                                                     

750,8 mp 

1.501,6 mp 

 



         Terenul în suprafață totală de 122.588 mp, pe care se află edificat 

obiectivul de investiții, în prezent în construcție, este în proprietatea 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iași și este intabulat în Cartea funciară cu nr. cadastral 124952. 

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

           În anul 2015,  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași a participat la apelul POC - A1 - A1.1.1. - F 

- 2015 deschis pentru „Proiecte de investiții pentru instituții publice 

CD/Universități”, cu Proiectul „Centrul regional de cercetări avansate pentru 

boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară - ROVETEMERG, proiect 

care a fost declarat eligibil și, ulterior fiind  desemnat drept unul dintre 

proiectele câștigătoare, având astfel asigurată sursa de finanțare din fonduri 

europene. Proiectul a fost încărcat pe platforma SMIS  având codul 107563,  iar 

Contractul de finanțare nr. 143 a fost semnat în data de 13.10.2016. Drept 

urmare, prin OMEN nr. 3651/2017 s-a aprobat modificarea denumirii 

obiectivului de investiții a cărui documentație tehnico-economică a fost 

aprobată prin OMECT nr. 4597/25.06.2008 din „Mansardare clădire pentru 

Laborator Didactic și Cercetare pentru Virusologie la Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași” în „Centru 

regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța 

alimentară – ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, completarea articolului care 

prevedea sursa de finanțare, respectiv fonduri nerambursabile pentru 

implementarea proiectului cod SMIS 2014+, ID P_36_598, în cadrul 

Programului Operațional Competitivitate, Competiția POC-A1-A1.1.1-F-

2015, contract de finanțare nr. 143/13.10.2016 și s-a modificat indicatorul 

tehnico-economic „Durata de realizare a investiției” astfel: Durata de realizare 

a investiției -  120 luni. 

           Investiția „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, 

zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” are ca obiectiv general 

reproiectarea întregii funcționalități a clădirii universității „Laborator Didactic 

și Cercetare pentru Virusologie", aflată în construcție, cu scopul de a 

corespunde atât cerințelor pentru un proces științific și educațional de înaltă 

calitate. 

           Clădirea propusă pentru amenajarea centrului regional este compusă din 

două tronsoane cu formă dreptunghiulară, separate printr-un rost antiseismic și 

de tasare de 3 cm. Centrul regional va funcționa în tronsonul având 

dimensiunile 15,60 x 47,30 m. Structura de rezistență este compusă din cadre 

spațiale din beton armat, cu 15 travee de 3,00 m și una de 1,90 m pe direcția 

longitudinală, respectiv 3 deschideri, două de 6,00 m și una centrală de 3,00 m 

pe direcția transversală. Între stâlpii centrali, sub placa parterului, există un 

canivou longitudinal pe toată lungimea tronsonului, cu o înălțime liberă de 2,00 

m, destinat a fi utilizat ca spațiu tehnic. Pereții exteriori sunt din cărămidă GV 

de 25 cm, izolați cu termosistem de 10 cm din polistiren expandat. Planșeele 

peste parter și etaj sunt din beton armat de 12,00 cm grosime. 



         Imobilul este prevăzut cu scară interioară din beton armat în două rampe 

de 1,20 m lățime, o scară exterioară din beton și un ascensor cu capacitate de 5 

persoane, având o sarcină de 375 kg. 

         Prin modificarea proiectului inițial se propune realizarea a 7 laboratoare 

„state-of-the-art”,structurate astfel: 

 Platformă BSL 3: 

 - Laborator de modelare experimentală – nivel 3 de biosiguranță 

 - Laborator integrat de virusologie și bacteriologie – nivel 3 de biosiguranță 

 Platformă BSL 2: 

 - Laborator de biologie moleculară și metagenomică 

 - Laborator de imunologie și imagistică celulară și moleculară 

 - Laborator de entomologie medicală și parazitologie 

 - Laborator de conservare și bioarhivare 

 - Laborator de cercetare pentru siguranța microbiologică a alimentelor 

          Inițial, tronsonul care face obiectul proiectului, avea regimul de înălțime 

parter, acoperișul tip terasă necirculabilă și funcțiunea de pavilion de spitalizare 

pentru animale mari. Compartimentarea cuprindea boxe pentru animale, spații 

de depozitare furaje, un vestiar, o sală de clasă și un hol median de circulație. 

În anul 2008, tronsonul a fost consolidat și etajat, fiind adaptat funcțiunii de 

Laborator didactic și de cercetare pentru virusologie”. Până în prezent au fost 

realizate infrastructura și suprastructura în proporție de 99%, singurul element 

rămas neexecutat fiind caja liftului și lucrările de arhitectură în proporție de 

40%, fiind executate șarpanta și învelitoarea, închiderile exterioare de zidărie 

și tâmplărie, finisarea fațadelor, precum și compartimentări interioare din pereți 

de ghips-carton la mansardă. Au fost realizate parțial lucrările de instalații 

electrice, sanitare și rețeaua internă de alimentare cu gaz a utilajelor. 

          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. 16/2017. 

În ceea ce privește modificările aduse obiectivului de investiții, acestea 

au fost  aprobate  de către Consiliul de Administrație al Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, de către  

Consiliul Tehnico-Economic MEN prin Avizul nr.1 din 9 martie 2017  și de 

către Consiliul de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 

16 din 15 iunie 2017. În acest sens, s-au eliberat următoarele acte: Autorizațiile 

de construire nr. 1446/10.11.2008, nr. 193/07.03.2011 și nr. 265/13.03.2015, 

eliberate de Primăria Municipiului Iași, Avizul de mediu nr. 8598/27.10.2008, 

eliberat de Agenția pentru Protecția Mediului Iași; Avizul de securitate la 

incendiu nr. 800385/1/28.10.2008, eliberat de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Mihail Grigore Sturdza” din Iași; Avizul de sănătate a populației 

nr.13165/29.10.2008, eliberat de Direcția de Sănătate Publică Iași; Avizul ISC 

nr. 130/A707/23.10.2008, eliberat de Inspectoratul Teritorial în Construcții 

Nord-Est, Certificatul de urbanism nr. 4021 din 29.11.2016, eliberat de 

Primăria Municipiului Iași și, în prezent este depusă documentația pentru 

emiterea unei noi autorizații de construire.  



2. Schimbări 

preconizate 

        Prin prezentul act normativ se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli 

emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iași, în vederea continuării obiectivului de investiții Mansardare 

clădire pentru Laborator Didactic și Cercetare pentru Virusologie la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, aprobat prin 

ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4597/2008.Toate 

modificările apărute în ultima perioada au impus termene noi de execuție, dar 

și suplimentarea bugetului necesar finalizării proiectului, care va fi finanțat în 

continuare din fonduri externe nerambursabile. Prin modificările propuse 

pentru îmbunătățirea proiectului inițial, Centrul regional de cercetare avansată 

va fi capabil să efectueze cercetare interdisciplinară, aplicată și experimentală, 

privind mecanismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile 

infecțioase emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța 

microbiologică a alimentelor, rezultatele obținute având rolul de a îmbunătății 

sănătatea animalelor, omului și mediului, în spiritul conceptului One Health.  

            Centrul de cercetare ROVETEMERG va oferi infrastructura necesară 

studiului interacțiunilor celulă gazdă-agent patogen la nivel molecular. In 

cadrul laboratorului integrat de virusologie, unde un accent deosebit va fi pus 

pe bolile emergente și reemergente: arboviroze, boli vectoriale, virusul 

hepatitei E. Laboratorul integrat de bacteriologie va oferi premisele cercetării 

fundamentale și aplicative a bolilor transmisibile de natură bacteriană ale 

omului și animalelor. Prin monitorizarea evoluțiilor actuale în supravegherea 

și controlul bolilor animalelor, riscurile pentru sănătatea umană și animală ar 

putea fi identificate la timp. 

           Investiția va alcătui un tot unitar funcțional și tehnologic necesar bunei 

funcționări a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași la cele mai înalte standarde didactice universitare. 

 

           Lucrări rămase de executat ca urmare a transformării obiectivului de 

investiții în centru regional de cercetări: lucrările de compartimentare a 

parterului, care prevede amenajarea unor laboratoare de grad 3 de securitate 

biologică, lucrări de compartimentare interioară adaptate unui nou funcțional 

la etaj, destinat laboratoarelor cu nivel de biosiguranță 2, finisaje interioare, 

finalizarea scărilor exterioare și căilor de acces, executarea bio-securizării cu 

panouri speciale la pereți și tavane la nivelul parterului, instalații termice, 

electrice și sanitare corespunzătoare spațiilor aferente, finalizarea instalației de 

tratare-condiționare a aerului, realizarea sistemului de automatizare și control 

a clădirii (EMS – Environment Manager Sistem), a sistemului de control acces 

și anti-efracție a clădirii. Amplasamentul inițial al liftului a fost schimbat, 

deoarece s-a constatat că fundația proiectată călca peste blocul de fundație al 

clădirii Facultății de Medicină Veterinară.   

 

           La nivelul mansardei, proiectul propune modificarea soluției inițiale de 

compartimentare pentru zona funcțiunilor tehnice (CT, CTA, atelier) 



poziționată la extremitatea de Nord a clădirii. Astfel, se propune realizarea unei 

încăperi cu funcțiunea de sală bioconservare, prin construirea unui perete 

despărțitor în axul 13, între șirurile B și D, rezultând astfel și spațiul destinat 

centralelor pentru tratarea aerului. Cele trei spații tehnice (centrala tratare aer, 

atelier instalații, centrala termică) vor fi accesate direct din exterior, prin 

intermediul scării amplasate pe fațada orientată Sud-Vest. Toate spațiile de 

întreținere vor comunica între ele prin golurile de uși existente sau nou 

practicate. 

           În imediata apropiere a scării de acces la mansardă se propune 

recompartimentarea integrală a spațiului, din cauza reamplasării liftului și a 

introducerii unui vestiar filtru, realizându-se translatarea grupului sanitar dintre 

axele 1-3/ șirurile C-D,  între axele 1”-1 / șirurile A-B. Între axele 1 și 3 se va 

amenaja  o sală multifuncțională, cu acces direct din holul principal, care va 

deservi întregul colectiv ca sală de studiu, reuniune și loc de luat masa. 

           La nivelul mansardei există prevăzut un acces de evacuare în caz de 

urgență direct în exterior, dispus pe culoarul de circulație între axele 8 și 9, în 

directă legătură cu scara de acces a personalul de întreținere a spațiilor tehnice. 

Spațiile ce sunt încadrate ca fiind “Camere curate” reprezintă încăperi în care 

concentrația de particule din aer este controlată și menținută în niste limite 

prestabilite conform încadrărilor din punct de vedere al purității aerului. Aceste 

incinte sunt construite și utilizate în așa fel încât introducerea, generarea și 

reținerea de particule să fie minimă, iar parametrii relevanți (temperatura, 

umiditate, presiune, viteza) sunt de asemenea controlați conform standardelor 

naționale și internaționale . 

 În acest context, criteriile de igienă și asepsie au fost determinante în 

alegerea soluțiilor funcționale și tehnologice pentru instalațiile de ventilare 

climatizare aferente acestor incinte tip „camera curată”  

 Amenajarea camerelor curate se realizează cu o furnitură special creată 

pentru acest tip de camere care permite modularea acestora, asigură o 

etanșeitate perfectă și o posibilitate de întreținere si curățare ridicate. 

            De asemenea, se propun soluții pentru realizarea instalațiilor aferente 

construcției respective: instalații termo-ventilații, instalații sanitare, instalații 

de alimentare cu apă, rețele exterioare apă-canal. 

            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: „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli 

emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iași; 

b) Ordonator principal de credite: Ministerul Educației Naționale; 

c) Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași; 



d) Amplasamentul: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, municipiul Iași, județul 

Iași; 

e) Capacități: 

    Suprafață construită:   750,80 mp 

    Suprafața desfășurată: 1.501,60  mp 

f) Durata de realizare a investiției (rest de executat): 6 luni  

g) Indicatorii tehnico-economici ai proiectului (curs ianuarie 2017: 1 euro = 

4,5016 lei): 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 35.972 mii lei, din care: 

 Construcții + Montaj =6.433 mii lei 

Valoarea totală rest de executat (inclusiv TVA) = 33.203 mii lei, din care:                  

    Construcții + Montaj = 3.919 mii lei  

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

ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iași 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 Având în vedere faptul că indicatorii tehnico-economici ai unui obiectiv de 

investiții de interes public, potrivit art. 42 alin. (1) și (2) al Legii nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se reaprobă 

prin acte normative adoptate în acest sens, s-a întocmit prezentul act normativ. 

 

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 cercetare, ceea ce va permite 

intensificarea activităţilor recunoscute pe plan internaţional; 

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

valorifice potenţialul 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. De asemenea, 



pentru proiectul de modernizare beneficiarul a obținut avizul Ministerului 

Mediului, prin Agenția pentru Protecția Mediului Iași. 

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 

nerambursabile în cadrul proiectului cod SMIS 2014+, 

ID P_36_598, în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate, Competiția    POC-A1-A1.1.1-F-2015, 

contract de finanțare nr. 143/13.10.2016, din veniturile 

proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 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. Finanțare 

lucrărilor rămase de executat, a căror valoare este 

menționată în anexa la hotărârea de Guvern se face din 

fonduri nerambursabile. 



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. 16/15 iunie 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,  

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 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 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul regional de cercetări 

avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” la Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare.  
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