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Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Spații de 

cazare la Universitatea de Vest din 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 „Spații de cazare la Universitatea 

de Vest din Timișoara”, obiectiv cuprins în Programul de Investiții pentru anul 

2021 al Ministerului Educației, Anexa la Legea bugetului pe anul 2021 nr. 

15/2021, având fișa nr. 555.  

      Universitatea de Vest din Timişoara, instituţie publică aflată în coordonarea 

Ministerului Educaţiei, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi 

una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi 

internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin 

activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. Universitatea de Vest 

Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune 

condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar 

şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă 

consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul 

deceniu. Având în vedere deficitul de locuri de cazare, Universitatea de Vest din 

Timișoara a aplicat pentru obținerea unei finanțari de la bugetul de stat pentru 

edificarea unor cămine studențești și a reușit acest lucru prin HG nr. 48/1999. 

Această finanțare a fost aprobată în contextul în care locurile de cazare existente 

erau dimensionate la cifrele de școlarizare controlate, limitate și care nu aveau 

nici un fel de legătură cu explozia cererilor de cazare ca urmare creșterii în 

progresie geometrică a numărului de studenți la toate facultățile universității. 
Desigur că politicile aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite, au fost 

orientate pentru dezvoltarea bazei materiale destinate creșterii capacităților de 

cazare și masă pentru noile realități și pentru perspectiva dată de școlarizarea unui 

număr în creștere a studenților. Mai mult aceste politici aveau în vedere 

componenta creșterii confortului studenților prin trecerea de la cazarea a 5-6 

studenți în camera la 2-3 în cameră, impuse de obiectivul creșterii calității în 

învătământului superior. Aceste prime încercări de finanțare a acestui tip de 

objective de investiții, ulterior au fost cuantificate și dezvoltate într-un program 

național.  

Direcția în acest domeniu a fost dată și de prevederile din documentele europene 

de reglementare care printre altele prevăd creșterea ponderii persoanelor cu studii 

superioare. 

Ca urmare finalizării obiectivului de investiții “Spații de cazare la Universitatea 

de Vest din Timișoara” se realizează 905 locuri de cazare în două cămine 

studențești situate în Timișoara, dintre care căminul situat în Aleea Sportivilor nr. 

1 (Piața Sf. Petru nr. 5) de 660 locuri de cazare, situat într-o zonă centrală, de 



vizibilitate maximă, și poate fi un referențial pentru acest tip de obiective de 

investiții ca structură și facilități. 

În anul 1997, Universitatea de Vest din Timișoara a finalizat un prim studiu de 

fezabilitate al obiectivului de investiții, cu firma de proiectare S.C. Dancu & 

Asociații S.R.L  condusă de arhitectul Gheorghe Dancu, care de altfel a fost 

autorul studiului. Având la dispoziție o suprafață de teren de 11.168 mp, în locații 

diferite, studiul a prevăzut mai multe corpuri de construcții, cu regimuri de 

înălțime diferite, de la P+5E la P+8E, conținând strict camere pentru student și 

spații pentru servicii auxiliare (grupuri sanitare și oficii pentru bucătărie).  

Camerele pentru studenți au fost prevăzute cu 4-6 locuri, având ca standarde de 

referință privind suprafețele alocate, normativele anterioare anului 1989. De 

asemenea, nivelul de finisare al spațiilor interioare și de dezvoltare a instalațiilor 

generale interioare a avut ca referința aceleași standarde cu un nivel calitativ 

scăzut față de standardele actuale. Capacitatea totală de cazare a construcțiilor 

prevăzute în studiu inițial a fost de 1.502 de locuri de cazare, fără a avea în vedere 

spațiile interioare complementare, respectiv cu funcțiuni conexe (bibliotecă, sală 

de lectură, sală de gimnastică, living-room comun pe niveluri, spații comerciale 

la parter, parcaje subterane etc.). 

Studiul de fezabilitate finalizat în anul 1997 a fost avizat de conducerea UVT, 

aprobat de Comisia Interministerială la București în anul 1998 și în baza 

aprobărilor obținute a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 48, publicată in 

Monitorul Oficial în data 29.01.1999. Hotărârea de Guvern emisă a aprobat 

obiectivul de investiții, având în vedere acest studiu de fezabilitate, cu precizarea 

capacității totale de cazare de 1502 locuri și valoarea totală a finanțării acestui 

obiectiv de 151.000.000 mii lei (valoare înainte de denominare) și două 

amplasamente Aleea Sportivilor și Strada Cameliei. 

În prima etapă, a fost elaborat proiectul tehnic de execuție de către S.C. Dancu & 

Asociații S.R.L în anul 1999 pentru realizarea căminului din strada Cameliei 9 - 

11. Lucrările de execuție pe baza proiectului autorizat au început în anul 2001 și 

au fost finalizate în anul 2007, fiind pus în funcțiune un cămin pentru studenți, 

cu un regim de înălțime S+P+3E+M, cu o capacitate de 245 de locuri. Valoarea 

totală a investiției a fost de 15.975 mii lei (valoare denominată). Această valoare 

a stat și la baza recalculării valorii obiectivului de investiții în anul 2010, când a 

fost aprobată o valoare totală recalculată de 81.559 mii lei.  

În a doua etapă de realizare a obiectivului de investiții, Universitatea de Vest din 

Timișoara a fost pusă în situația unor noi reglementări urbanistice aprobate în 

ianuarie 2010 de către Primăria Municipiului Timișoara prin H.C.L."PUZ-ul 

pentru malurile Canalului Bega", care face referiri asupra zonei verzi, cu 

implicații urbanistice directe asupra investiției Universității de Vest din 

Timișoara situată pe strada Aleea Sportivilor.  

Astfel, prin Certificatul de Urbanism nr. 465/18.02.2010, Direcția de Urbanism a 

Primăriei obligă beneficiarul, Universitatea de Vest din Timișoara, la respectarea 

tuturor restricțiilor nou apărute și la obligativitatea elaborării unui PUZ privind 

amplasarea investiției, după cum urmează: 

 reglementarea situației cadastrale a imobilului; 

 distanțele urbanistice între investiția propusă și construcțiile învecinate, așa 

cum erau în planul de situație inițial, nu mai puteau fi respectate, datorită 



actualizării după 15 ani atât a PUG-ului Municipiului Timișoara, cât și a 

elaborării unui PUZ-Malurile Canalului Bega, documente necunoscute la 

data aprobării indicatorilor tehnico-economici prin HG 48/1999; 

 obligativitatea ca la parterul investiției propuse, datorită conformării Pieței 

Sfântul Petru (Aleea Sportivilor), să nu fie amplasate camere de cazare, 

recomandându-se prezența unor spații comerciale pentru deservirea 

campusului universitar; 

 condiții noi de dimensionare a camerelor și de asigurare a iluminatului 

natural al acestora cât și condiții privind asigurarea însoririi respectiv a 

neumbririi căminelor învecinate; 

 obligativitatea asigurării locurilor de parcare supraterane și subterane, 

impuse de Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara; 

Având în vedere elementele fundamentale de trasare și conformare a investiției, 

impuse de cele două autorități publice, respectiv Consiliul Județean Timiș și 

Primăria Municipiului Timișoara, elaborarea documentației PUZ trebuia să aibă 

în vedere respectarea condițiilor impuse de factorii de avizare, situație care a 

condus la modificarea, la actualizarea configurației imobilului și a locurilor de 

cazare avute în vedere de studiul de fezabilitate la aprobarea obiectivului de 

investiție prin HG 48/1999, PUZ-ul aferent Cămin Studențesc str. Aleea 

Sportivilor nr.1 (sau Piața Sfântul Petru nr. 5), stabilind capacitatea de cazare la 

660 de locuri și conformarea arhitectural urbanistică a acestuia în regim 

D+P+6E+Etaj retras. Planul Urbanistic Zonal elaborat de către S.C. Atelierul 

Arhitext SRL a fost aprobat prin HCL Timișoara nr. 369/ 28.09.2010, pe baza 

documentației care a avut în vedere toate constrângerile, maturizarea proiectului 

la standardele în schimbare și un curs euro/leu valabil la aceea data de 1euro = 

4,1092 lei.  

Studiul de fezabilitate actualizat ulterior pentru căminul studențesc a respectat 

întocmai PUZ-ul aprobat, iar proiectul tehnic, a fixat și noile standarde de 

referință ale căminului (finisare, echipare tehnică, mobilare, dotare etc.), în 

totalitate identice cu ceea ce se execută: 

- Regimul de înălțime al investiției este de S+P+6E+E retras. 

- Volumetria principală este de tip “bara”, paralela cu cele două cămine 

existente în vecinătatea amplasamentului, cu două corpuri terasate, alipite pe 

latura estică a construcției. 

- La subsol se găsesc spații tehnice și parcaje, la care se accede dinspre 

strada Socrate. 

- La parter se găsesc accesele principale (poarta A si poarta B) în 

construcție, conținând holul, birouri administrative si spatii tehnice. De 

asemenea, la parter s-au prevăzut patru spatii pentru activități comerciale, 

complementare activității de locuire temporara a studenților, după cum urmează: 

spațiu comercial pentru desfacerea produselor alimentare si nealimentare, spațiu 

comercial cu produse de papetărie, spațiu comercial pentru servicii de coafura-

frizerie si igiena corporala si un spațiu comercial cu servicii de alimentare 

publică. 

- La etajele 1 la 6 sunt amplasate 222 de camere de cazare pentru studenți, 

fiecare cu 3 paturi, excepție făcând o cameră pe nivel, mobilată cu două paturi, 

cu uși cu gabarit ridicat, destinate persoanelor cu handicap. Aceste niveluri conțin 



fiecare câte un oficiu de bucătărie, spălătorie, de întreținere a curățeniei, pentru 

evacuarea deșeurilor menajere, holuri etc. 

- Capacitatea de cazare a căminului proiectat a fost de 660 de locuri, iar 

suprafața construită desfășurată este de 14.980 mp.  

- La etajul retras s-a amplasat o sală de lectură și o sală de gimnastică, în 

scopul oferirii de condiții optime de învățământ și recreere pentru studenți. De 

asemenea, la etajul retras s-au amplasat spațiile tehnice necesare asigurării 

confortului interior al construcției (centrală termică, centrală de ventilație, chiler 

etc.). 

- Construcția este prevăzută cu două nuclee de circulație pe verticală, care 

leagă nivelul subsolului cu toate celelalte niveluri. Fiecare nucleu de circulație pe 

verticală este prevăzut cu scară în doua rampe și cu câte o baterie cu trei 

ascensoare.  

- Expresia arhitecturală a fațadelor și finisajele interioare ale construcției 

au fost concepute ca specifice destinației construcției. 

- Proiectarea construcției cămin studențesc din această etapă a avut în 

vedere respectarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute de legislația în vigoare.   

- Suprafața terenului înscris in CF a fost actualizată la 8.497 mp - curți 

construcții, rezultată din diminuarea, în favoarea Primăriei Municipiului 

Timișoara, a suprafeței de teren inițială, aprobată prin PUZ de 11.207 mp, 

modificându-se astfel și POT-ul inițial. 

- În conformitate cu planșele de Reglementari urbanistice si Mobilare 

urbanistica din PUZ-ul aprobat, planșe anexate, au fost aprobați următorii 

coeficienți: POT= 9.04% (an 2010), Sc subsol= 2397.60 mp, Sc parter=1013.50 

mp, Sc E1,2,3,4= 1875.36 mp, Sc E5= 1731.50 mp, Sc E6= 1582.90 mp, Sc Er= 

979.50 mp, Scd= 15206.50 mp; distanțele urbanistice între clădirea având 

structură de rezistența finalizată și clădirile vecine: față de cămin G24 și cămin 

G25, de 21.16 m, față de Cantina nr. 4 este de 28.55 m (aceasta distanță nu este 

figurată în planul topografic). 

După consultările tehnice ale proiectantului general S.C. Atelierul Arhitext SRL, 

atât cu Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara, cât și cu Direcția de 

Urbanism a Consiliului Județean Timiș cu privire la îndeplinirea cerințelor 

precizate în PUZ malurile Canalului Bega Timișoara, inițiat de Municipiul 

Timișoara și îndeplinirea cerințelor legate de zona urbanistică de campus 

universitar prevăzut ca zona de servicii pentru studenți, ca urmare a poziționării 

căminului în Piața Sfântul Petru nr. 5 (Aleea Studenților nr.1), în centrul 

campusului universitar existent, a rezultat o conformare arhitecturală și 

urbanistică a investiției cu o suprafață construită desfășurată de 15.206,50 mp din 

care doar la etajele 1 până la 6 a fost admisă prevederea de camere de cazare 

pentru studenți. Astfel, subsolul în suprafața de 2.397,60 mp, parterul în suprafața 

de 1.013,50 mp și etajul 7 retras în suprafața de 979,50 mp, totalizând 4.390,60 

mp, nu conține camere pentru cazarea studenților. Astfel se poate observa că 

aceasta suprafața reprezintă 28,87 % din suprafața construită desfășurată, 

rezultată din considerente urbanistice complementare activității principale de 

cazare și implicit valoarea financiara de realizare, nu se regăsește în capacitatea 

de cazare a căminului proiectat.  



Toate modificările impuse au condus la majorarea suprafeței aferentă serviciilor 

conexe, cu implicații indubitabile asupra costului avut în vedere, inițial, la 

aprobarea obiectivului de investiții. Având in vedere etapele parcurse în 

desfășurarea tehnică și financiară a obiectivului, considerentele urbanistice, 

arhitecturale, tehnice pe specialități de proiectare și execuție, cele din modificări 

legislative, a rezultat, pe de o parte diminuarea locurilor de cazare și pe de altă 

parte creșterea gradului de confort.  

Ca urmare a avizării studiului de fezabilitate al obiectivului, în anul 2011 a fost 

finalizată faza de proiectare AC, PT, respectându-se în totalitate indicatorii 

tehnici si economici precizați în faza de proiectare, studiu de fezabilitate, 

actualizându-se doar devizul general. 

Lucrările acestei etape a doua sunt în curs și au avut următoarele faze: 

I. Faza nr. 1: Lucrările de execuție au fost realizate de S.C. Marrati 

Construcții SRL până în anul 2018, lucrări de suprastructura până la etajul 7 retras 

al construcției, care se regăsesc în procesul verbal de predare - preluare șantier 

nr. 26826/ 23.10.2018, astfel: Arhitectura (total Arhitectura C+M= 6,42 % 

realizări; total Arhitectura utilaje, echipamente si dotări= 0,00 % realizări); 

Rezistenta (Rez. 1 (Etaj 1-7, parter, subsol)= 90,80 % realizări; Rez. 2 Epuizare 

apa freatică, rez, subsol înlocuire material, hidroizolație tip cuva, parter înlocuire 

material)= 99,53 % realizări); Instalații electrice generale (total Instalații electrice 

C+M= 0,21 % realizări; total Utilaje, echipamente si dotări electrice= 0,00 % 

realizări); Instalații electrice generale (total Instalații sanitare si PSI= 0,00 % 

realizări; total Utilaje, echipamente si dotări instalații sanitare si PSI= 0,005 % 

realizări); Instalații HVAC (total Instalații HVAC de C+M= 12,12 % realizări; 

total Utilaje, echipamente si dotări HVAC= 0,00 % realizări); Instalații gaze 

naturale (total Instalații gaze naturale= 00,00 % realizări); Instalații hidroedilitare 

(total Instalații hidroedilitare C+M= 00,00 % realizări; total Utilaje, echipamente 

și dotări instalații hidroedilitare=0,00 % realizări); Lucrări rutiere (total lucrări 

rutiere= 00,00 % realizări). 

Antreprenorul nu a reușit să finalizeze contractul, acesta a ajuns la termen, 

antreprenorul intrând în procedură de reorganizare, nemaiavând capacitatea de a 

continua lucrările, motiv pentru care Universitatea de vest din Timișoara a luat 

decizia relicitării restului de executat. 

Restul de executat, a constat din lucrări de arhitectură: lucrări de închidere 

perimetrală și la terasele construcției, lucrări de compartimentare și finisaje 

interioare, precum și mobilarea și dotarea construcției. Lucrările de construcții 

rămase nefinalizate nu au fost lucrări structurale și s-au încadrat la categoria 

lucrărilor de arhitectură, fiind  lucrări de instalații electrice curenți tari; lucrări de 

instalații electrice curenți slabi; lucrări de instalații sanitare si PSI; lucrări de 

instalații HVAC; lucrări de instalații de gaze naturale; lucrări hidroedilitare; 

lucrări rutiere, plus dotări. 

În urma încetării contractului cu antreprenorul S.C. Maratti Construcții SRL 

proiectantul general, în decembrie 2018 a elaborat devizul general estimativ cu 

restul cheltuielilor până la finalizare și punere în funcțiune, în vederea derulării 

unei proceduri de achiziție publică.   

II. Faza nr. 2: Lucrările de execuție pentru restul de executat sunt realizate 

de Asocierea S.C. Lipoplast SRL și S.C. Doset Impex SRL, sunt în curs cu termen 



de finalizare anul 2021, și se află în următorul stadiu: etajul 7 retras finalizat 

100%, terase circulabile 45%, terase necirculabile 85%, tâmplăria de fațade tip 

vitrină (perete cortină) 90%, tâmplării de fațade – ferestre și uși independente 80 

%, finisaje pereți din beton armat 50 %, pereți interiori zidărie BCA 80%, pereți 

exteriori placocem 90 %, termosistem 70%, rampă de beton 80%, instalații 

electrice 12 %, instalații sanitare și PSI 35%, instalații HVAC și utilități 48%. 

2. Schimbări 

preconizate 

    Prin prezentul act normativ se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Spații de cazare la Universitatea de Vest din 

Timișoara”.  

 Universitatea de Vest din Timișoara și-a actualizat devizul general în funcție de 

evoluția indicilor de prețuri comunicată de către Institutul Naţional de Statistică, 

de valoarea manoperei indexată corespunzător creșterii salariului minim 

începând cu data de 1 ianuarie 2019 și a prevederilor OUG nr. 114/2018 prin care, 

pentru ramura construcții, începând cu data de 01.01.2019, au fost dispuse măsuri 

menite să stimuleze dezvoltarea acestei ramuri a economiei românești și de toate 

modificările apărute prin proiectul tehnic.            

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: „Spații de cazare la Universitatea de Vest din 

Timișoara”; 

b) Ordonator principal de credite: Ministerul Educației; 

c) Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara; 

d) Amplasamentul: str. Cameliei nr. 9-11, Timișoara, județul Timiș – pentru 

etapa I și Aleea Sportivilor nr. 1 (Piața Sf. Petru nr. 5) Timișoara, județul Timiș 

– pentru etapa II; 

e) Capacități: 

Suprafața construită Cămin str. Cameliei nr. 9-11                                                                                          mp      947,00 

Suprafața construită Cămin Aleea Sportivilor nr. 1 mp   1.013,00 

Suprafața totală desfășurată Cămin str. Cameliei nr. 9-11 mp 4.684,00 

Suprafața totală desfășurată Cămin Aleea Sportivilor nr. 1 mp 15.206,50 

f) Durata de realizare a investiției: 24 luni  

g) Indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 88.867 mii lei,  

(curs la data de 26 februarie 2021: 1 euro = 4,8745): 

din care: Construcții + Montaj = 72.743 mii lei 

Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA) = 48.335 mii lei, din care:                   

    Construcții + Montaj = 35.972 mii lei  

h) Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale 

Universităţii de Vest din Timișoara, prin bugetul Ministerului Educației, 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 cazare pentru studenți; 

- 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)                              mii lei -  

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 Universităţii de Vest din 

Timișoara și de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educației, 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 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. 27/2 

decembrie 2021. 

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. 

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 a Guvernului pentru 

reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Spații de cazare la 

Universitatea de Vest din Timișoara”, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul educației,  

Sorin - Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

Attila - Zoltán CSEKE 

 

 

 

Ministrul finanțelor, 

       Adrian CÂCIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor1639156972

