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                                                                                                                                                                  ANEXA  3 

 
 

Anexa 1 

 

 

LISTA  

obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat 

repartizate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

(mii lei) 

 

Nominalizare pe capitole şi obiective 

Finanţate din: 

Venituri  

proprii 

Fonduri 

speciale 

Cercetare Buget 

TOTAL 13.100 15.000 10.000 61.200 

A Obiective de investiţii în continuare - Total    3.000 

1 Bibliotecă    3.000 

B Obiective de investiţii noi - Total    24.300 

1 Institut de Patologie şi Nutriţie pentru Animale Mari    1.800 

2 Supraetajare Pavilion VII Corp 3    2.700 

3 Supraetajare Pavilion VIII    9.000 

4 Biobază şi sală de prezentare    2.000 

5 Staţie pilot pentru controlul şi valorificarea produselor agroalimentare    8.000 

6 Abator    800 

C Alte cheltuieli de investiţii - Total 13.100 15.000 10.000 33.900 
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Anexa 1b 

Alocaţii din venituri proprii 

 

LISTA  

poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii – din venituri proprii” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

(mii lei) 

 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor cheltuieli de investiţii 

 

 

Valoare 

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - TOTAL 13.100 

I Achiziţii imobile 0 

II  Dotări independente 10.000 

III Consolidări imobile  0 

IV Reabilitări imobile  0 

V Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor aferente obiectivului  100 

1 Pavilion VI Corp C 100 

VI  Alte cheltuieli de natura investiţiilor 0 

VII Reparaţii capitale  3.000 

1 Pavilion VI Corp C 3.000 

 

 

Anexa 1b 

Alocaţii din fonduri speciale 

 

LISTA  

poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii – din fonduri speciale” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

(mii lei) 

 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor cheltuieli de investiţii 

 

 

Valoare 

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - TOTAL 15.000 

I Achiziţii imobile 0 

II  Dotări independente  15.000 

III Consolidări imobile  0 

IV Reabilitări imobile  0 

V Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor aferente obiectivului  0 

VI  Alte cheltuieli de natura investiţiilor 0 

VII Reparaţii capitale  0 
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Anexa 1b 

Alocaţii din cercetare 

 

LISTA  

poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii – din cercetare” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

(mii lei) 

 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor cheltuieli de investiţii 

 

 

Valoare 

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - TOTAL 10.000 

I Achiziţii imobile 0 

II  Dotări independente 10.000 

III Consolidări imobile  0 

IV Reabilitări imobile  0 

V Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor aferente obiectivului  0 

VI  Alte cheltuieli de natura investiţiilor 0 

VII Reparaţii capitale  0 

 

 
Anexa 1b 

Alocaţii de la buget 

 

LISTA  

poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii – de la buget” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

(mii lei) 

 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor cheltuieli de investiţii 

 

 

Valoare 

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - TOTAL 33.900 

I Achiziţii imobile 0 

II  Dotări independente 0 

III Consolidări imobile - Total 2.800 

1 Pavilion VI Corp A 2.800 

IV Reabilitări imobile - Total 15.900 

1 Bază didactică Şapca Verde 7.900 

2 Cantină-restaurant şi club studenţesc 2.400 

3 Bazin în grădina botanică 900 

4 Căi de acces în grădina botanică 1.300 

5 Bază didactică Hoia 2.100 

6 Sere 1.300 

V Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor aferente obiectivului - 

Total 

1.000 

1 Institut de Patologie şi Nutriţie pentru Animale Mari 100 

2 Supraetajare Pavilion VII Corp 3 100 

3 Supraetajare Pavilion VIII 100 

4 Biobază şi sală de prezentare 100 

5 Staţie pilot pentru controlul şi valorificarea produselor agroalimentare 100 

6 Abator 100 

7 Pavilion Zootehnie 100 
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8 Pavilion VI Corp A 100 

9 Pavilion VI Corp B 100 

10 Bază didactică Şapca Verde 100 

VI  Alte cheltuieli de natura investiţiilor 0 

VII Reparaţii capitale - Total 14.200 

1 Centru de perfecţionare la Jucu 4.300 

2 Pavilion VI Corp B 4.700 

3 Spaţii tehnico-administrative la Jucu 2.700 

4 Pavilion Zootehnie 2.500 
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                                                                                                              ANEXA  2 

 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: spaţii tehnico-

administrative 

 

Amplasament: Jucu 

 

Natura lucrărilor: reparaţii capitale 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: continuare 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 540 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 1.620 mp 

 

Regim de înălţime: P+2E 

 

Structura de rezistenţă: fundaţii continue, diafragme transversale şi longitudinale din zidărie de 

cărămidă 

 

Sistem de acoperire: acoperiş terasă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: da 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: da 

 

Detalii de execuţie: 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  
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DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 

Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

mansardare, amenajări interioare şi exterioare, finisaje, instalaţii aferente 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 2.700 0 0 2.700 2.700 
Buget 2.700 0 0 2.700 2.700 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: sere 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 2.600 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 2.600 mp 

 

Regim de înălţime: 3,5 m 

 

Structura de rezistenţă:  

 

Sistem de acoperire: închideri din sticlă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

lucrări de reparaţii la structură şi închideri (înlocuirea materialelor deteriorate) şi reparaţii la 

instalaţii 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 1.300 0 0 1.300 1.300 
Buget 1.300 0 0 1.300 1.300 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: restaurant + club  

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 76 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: cantină-restaurant şi club studenţesc 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 398 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 398 mp 

 

Regim de înălţime: S+P 

 

Structura de rezistenţă: fundaţie din piatră şi cărămidă, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee 

din lemn şi beton armat 

 

Sistem de acoperire: şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi ţiglă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

lucrări de reabilitare, lucrări de reparaţii la instalaţii, la pardoseli, refacerea finisajelor, 

recompartimentări 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 2.400 0 0 2.400 2.400 
Buget 2.400 0 0 2.400 2.400 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: pavilion Zootehnie 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 56 

 

Natura lucrărilor: reparaţii capitale 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 641 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 1.917 mp 

 

Regim de înălţime: S+P+1E 

 

Structura de rezistenţă: zidărie cu sîmburi din beton armat şi planşee din beton armat 

 

Sistem de acoperire: şarpantă şi învelitoare din ţiglă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

reparaţii la pereţi, reparaţii la instalaţii, igienizări, refacere finisaje 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 
decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 
a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 
rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 
PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 2.500 0 0 2.500 2.500 
Buget 2.500 0 0 2.500 2.500 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: pavilion VI corp C 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: reparaţii capitale 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: în continuare 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 1.073 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 1.073 mp 

 

Regim de înălţime: P 

 

Structura de rezistenţă: zidărie cu sîmburi din beton armat 

 

Sistem de acoperire: şarpantă şi învelitoare din ţiglă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

mansardare (structură metalică) cu închideri (panouri tip sandwich) şi acoperiş (panouri tip 

sandwich), instalaţii aferente 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 3.000 0 0 3.000 3.000 
Buget 0 0 0 0 0 
Venituri proprii 3.000 0 0 3.000 3.000 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: pavilion VI corp B 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: reparaţii capitale 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 1.340 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 2.680 mp 

 

Regim de înălţime: P+1E+M (parţial) 

 

Structura de rezistenţă: zidărie cu sîmburi şi planşee din beton armat 

 

Sistem de acoperire: şarpantă şi învelitoare din ţiglă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

parţial mansardare (structură metalică) cu închideri (panouri tip sandwich) şi acoperiş (panouri 

tip sandwich), instalaţii aferente 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 4.700 0 0 4.700 4.700 
Buget 4.700 0 0 4.700 4.700 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: pavilion VI corp A 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: consolidări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 1.560 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 4.803 mp 

 

Regim de înălţime: S+P+2E 

 

Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din beton cu grinzi de fundare din beton armat, cadre şi 

planşee 

 

Sistem de acoperire: acoperiş tip terasă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: da 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

lucrări de consolidare 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 2.800 0 0 2.800 2.800 
Buget 2.800 0 0 2.800 2.800 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: centru de 

perfecţionare 

 

Amplasament: Jucu 

 

Natura lucrărilor: reparaţii capitale 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: în continuare 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 622 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată:  

 

Regim de înălţime: S+P+M 

 

Structura de rezistenţă: fundaţii continue, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşeu din 

beton armat 

 

Sistem de acoperire: şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: da 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: da 

 

Detalii de execuţie: da 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  
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DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 

Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

extindere, amenajări interioare şi exterioare, finisaje, instalaţii aferente 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 
decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 
a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 
rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 
PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 4.300 0 0 4.300 4.300 
Buget 4.300 0 0 4.300 4.300 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: căi de acces în 

grădina botanică 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 

 

Suprafaţa desfăşurată: 

 

Regim de înălţime: 

 

Structura de rezistenţă: 

 

Sistem de acoperire: 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

refacerea aleilor şi drumurilor de acces 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 1.300 0 0 1.300 1.300 
Buget 1.300 0 0 1.300 1.300 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: bazin în grădina 

botanică 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 65 mp 

 

Suprafaţa desfăşurată: 130 mp 

 

Regim de înălţime: D+P 

 

Structura de rezistenţă: fundaţii din beton, pereţi de zidărie din piatră 

 

Sistem de acoperire: 

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

refacerea finisajelor, igienizări, reparaţii la instalaţii electrice şi sanitare 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 

a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 900 0 0 900 900 
Buget 900 0 0 900 900 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: bază didactică 

Şapca Verde 

 

Amplasament: Floreşti 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: în continuare 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită: 2.460 mp  

 

Suprafaţa desfăşurată:  

 

Regim de înălţime: P 

 

Structura de rezistenţă: fundaţii izolate legate cu grinzi de fundaţie, stîlpi prefabricaţi şi stîlpi şi 

diafragme din beton armat monolit, ziduri şi centuri din beton armat monolit, planşeu monolit  

 

Sistem de acoperire: acoperiş tip terasă  

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică:  

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: da 

 

Detalii de execuţie:  

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  
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DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 

Data începerii lucrărilor (lună / an): X 2013 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

lucrări de reabilitare parţială a construcţiilor existente şi realizarea unei construcţii noi 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 
decontată pînă la 

31.12.2012 

Valoarea estimată 
a se deconta în 

anul 2013 

Valoarea lucrărilor 
rămase de executat 

la 31.12.2013 

TOTAL 
PROPUNERI 

2014 

TOTAL, din care: 8.100 0 200 7.900 7.900 
Buget 8.100 0 200 7.900 7.900 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 

DENUMIREA IMOBILULUI SUPUS LUCRĂRII DE INTERVENŢIE PROPUSE: bază didactică Hoia 

 

Amplasament: Cluj-Napoca, Hoia 

 

Natura lucrărilor: reabilitări 

 

Funcţiunea clădirii: spaţii de învăţămînt 

 

Lucrare în continuare / nouă: nouă 

 

Prioritatea de intervenţie: 

 

DATELE GENERALE ALE CLĂDIRII SUPUSE LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 

Suprafaţa construită:  

 

Suprafaţa desfăşurată:  

 

Regim de înălţime:  

 

Structura de rezistenţă:  

 

Sistem de acoperire:  

 

Monument istoric / de arhitectură: nu 

 

STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 

 

Expertiză tehnică: nu 

 

Audit energetic: nu 

 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

 

Proiect tehnic: nu 

 

Detalii de execuţie: nu 

 

DOCUMENTUL DE APROBARE: 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare lucrări (în preţuri lună / an):  

 

Capacităţi (mp, loc, etc.): 

 

Durată de realizare (luni):  

 

DATELE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
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Data începerii lucrărilor (lună / an): II 2014 

 

Data programată pentru finalizare (lună / an): XII 2014 

 

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE:  

lucrări de reabilitare bază pentru practică agroturistică, refacere împrejmuire şi amenajare 

drum de acces 

 

FINANŢAREA 

(mii lei) 
 Valoarea totală 

a lucrărilor 

propuse 

Valoarea 

decontată la 

31.12.2012 

Valoarea estimată a 

se deconta în anul 

2013 

Valoarea lucrărilor 

rămase de executat la 

31.12.2013 

TOTAL 

PROPUNERI 2014 

TOTAL, din care: 2.100 0 0 2.100 2.100 
Buget 2.100 0 0 2.100 2.100 
Venituri proprii 0 0 0 0 0 

 

 

OBSERVAŢII (orice alte elemente de susţinere în vederea continuării finanţării lucrării propuse: 

fotografii, procese verbale ale organismelor tehnice abilitate sau de control, ce vizează lucrarea sus-

menţionată, beneficiile punerii în funcţiune, contribuţia universităţii din veniturile proprii, etc.): 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: STAŢIE PILOT PENTRU CONTROLUL ŞI 

VALORIFICAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Cojocna 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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                                                                                                                                                                                                                                                 (mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate 

în 2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total, din care: 0 0  8.000     

Buget  0 0  8.000     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     

Instalaţii sanitare     

Instalaţii termice     
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Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 

 

 Notă: A FOST ELABORAT STUDIUL DE FEZABILITATE. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: SUPRAETAJARE PAVILION VIII 

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

 0 0  9.000     

Buget  0 0  9.000     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     

Instalaţii sanitare     
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Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 

 

  Notă: A FOST ELABORAT STUDIUL DE FEZABILITATE. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: SUPRAETAJARE PAVILION VII CORP 3 

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

 0 0  2.700     

Buget  0 0  2.700     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     
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Instalaţii sanitare     

Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 

 

 Notă: A FOST ELABORAT STUDIUL DE FEZABILITATE. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: INSTITUT DE PATOLOGIE ŞI NUTRITIE PENTRU 

ANIMALE MARI  

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Jucu  

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

 0 0  1.800     

Buget  0 0  1.800     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     
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Instalaţii sanitare     

Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: BIOBAZĂ ŞI SALĂ DE PREZENTARE  

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 5 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

 0 0  2.000     

Buget  0 0  2.000     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     
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Instalaţii sanitare     

Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: BIBLIOTECĂ  

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  în continuare 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 7 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie): HG 727 / 1998, 

Ordin 5441 / 2000, Acord MF 1712 / 2000 

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei): 7.120 / 

4.420 (XII 2000)   

 

● Capacităţi aprobate: Ad = 5.500 mp 

 

● Durată de realizare aprobată: 36 luni 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 13.902 / 13.000 (II 2008) 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): IX 2008 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): X 2013 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

23.668 18.868 1.800 3.000 3.000     

Buget 23.668 18.868 1.800 3.000 3.000     

Surse 

proprii 

0  0 0 0 0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită revizuirii 

devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul de actualizare, 

devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     

Instalaţii sanitare     
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Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai 

dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt cele 

prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTIŢII: ABATOR  

 

TIPUL OBIECTIVULUI:  nou 

 

Date generale privind obiectivul de investiţii 

  

● Amplasament: Jucu / Cojocna 

 

● Aviz CTE-MECTS / Interministerial:  

 

● Document de aprobare al studiului de fezabilitate (HG / Ordin / Decizie):  

 

Date  privind principalii indicatori tehnico-economici 

  

● Valoarea totală aprobată a obiectivului (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii lei):  

 

● Capacităţi aprobate: 

 

● Durată de realizare aprobată: 

 

Date  privind derularea lucrărilor 

  

● Valoarea totală la deschiderea finanţării (din contract) (în preţuri lună / an) INV / C+M (mii 

lei): 

 

● Data începerii execuţiei (lună / an): 

 

● Data programată pentru punerea în funcţiune (lună / an): 
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(mii lei) 

TOTAL Cheltuieli 

efectuate pînă 

la 31.12.2012 

Cleltuieli 

preliminate în 

2013 

Rest de 

executat la 

31.12.2013 

Valoarea 

propusă pentru 

finanţare în 

2014 

Estimări 

2015 

Estimări 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

anii 

ulteriori 

1 = 2+3+4 2 3 4 = 5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

Total,  

din care: 

 0 0  800     

Buget  0 0  800     

Surse 

proprii 

 0 0  0     

 

Observaţii:  

 În cazul în care valoarea la deschiderea finanțării a fost modificată datorită actualizărilor (atît cu indicii de actualizare , cît și datorită 

revizuirii devizului general conform HG 28 / 2008), se va transmite un memoriu justificativ, din care să rezulte și calculul privind modul 

de actualizare, devizul general rezultat în urma actualizării, aprobările proprii, precum și aprobarea ordonatorului principal de credite, 

dacă există). 

 Vă rugăm să motivați, în scris, lipsa oricărei aprobări legale necesare. 

 

STADIUL FIZIC ȘI VALORIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  31.12.2013 

 

Faze de lucrări Fizic (%) Valoric Observaţii 

Infrastructură     

Suprastructură     

Finisaje interioare     

Finisaje exterioare     

Tîmplărie exterioară     

Tîmplărie interioară     

Instalaţii electrice     



 

Pagina | 50 

 

Instalaţii sanitare     

Instalaţii termice     

Instalaţii ventilaţie     

Centrală termică     

Staţie hidrofor     

Reţele exterioare     

Amenajări exterioare     

...    

...    

TOTAL :    

 

Observaţii: 

 Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, 

numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și 

oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

 Limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sunt 

cele prevăzute de către Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau 

garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

 Când asupra unei clădiri există intervenţii care cuprind lucrări diferite, acestea se vor detalia distinct. 

 


