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SECŢIUNEA I  – FI ŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI- 
 
    I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Ă 
 
  

Denumire:  ACADEMIA DE MUZICĂ “ Gheorghe Dima ”- Cluj-Napoca                         
 

Adres ă:  str. Ion I.C.Br ătianu nr. 25                                                                                
 

Localitate: Cluj-Napoca           
 

Cod po ştal:  400079  Ţara: ROMANIA        

Contact: 
      Birou achizi ţii publice  

Telefon: 
      0264 591249     

 
E-mail:  achizitiiconscluj@gmail.com  
 

 
Fax:  0264 591249  

 
Website : amgd.ro / Informa ţii Publice/Achizi ţii Publice                   
 

 
I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVIT ĂŢI ALE AUTORIT ĂŢII 

CONTRACTANTE 
 

 _ 
| X| ministere ori alte autorit ăţi 
publice centrale inclusiv cele 
subordonate la nivel regional sau 
local 
 _ 
|_| agen ţii na ţionale 
 
 _ 
|_| autorit ăţi locale 
 
 
 _ 
|_| alte institu ţii guvernate de   
legea public ă 
 
 _ 
|_| institu ţie 
european ă/organiza ţie 
interna ţional ă 
 
 _ 
|_| altele (specifica ţi) 
 
 
 
 
 

 _ 
|_| servicii publice centrale 
 
 _ 
|_| ap ărare 
 
 _ 
|_| ordine public ă/siguran ţă na ţional ă    
 
 _ 
|_| mediu  
 
 _ 
|_| afaceri economico-financiare          
 
 _ 
|_| s ănătate   
 
 _ 
|_| construc ţii şi amenaj ări teritoriale  
 _ 
|_| protec ţie social ă     
                 
 _ 
|_| recreere, cultur ă şi religie          
 
 _ 
| X| educa ţie   
 
 _ 
|_| activit ăţi relevante  

 _                
|_| energie                
|_| ap ă              
|_| po şt ă                                             
|_| transport     
 

 _ 
|_| altele (specifica ţi) 
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Autoritatea contractant ă achizi ţioneaz ă î n numele altor autorit ăţi 
contractante                           _ 
                                   da |_|   
                                       _ 
                                   nu | X|   
          
Alte informa ţii şi/sau clarific ări pot fi ob ţinute:  
                                       _ 
                                      | X| la adresa mai sus men ţionat ă   
                                       _ 
                                      |_| altele: ( adres ă/fax/interval orar)  
 
                          
Data limit ă de primire a solicit ărilor de clarific ări: 
      cu  12 zile înainte de data depunerii candidaturilor  la adresa: 

      str. Ion I.C.Br ătianu nr. 25 Cluj-Napoca şi la fax 0264 591249      
 
Data limit ă de transmitere a r ăspunsului la clarific ări: 
      cu  6 zile înainte de data depunerii candidaturilor     
 

 
 
 
    I.c. C ĂI DE ATAC 
 
    Eventualele contesta ţii se pot depune: 
    - fie la Consiliul Na ţional de Solu ţionare a Contesta ţiilor; 
    - fie la autoritatea contractant ă şi apoi la instan ţa competent ă. 
 
  

Denumirea instan ţei competente: Curtea de Apel Cluj 
 
Adres ă:  str. Doroban ţilor nr.2    
 
Localitate:  Cluj-Napoca   
 

Cod po ştal: 400020  Ţara: Romania  

E-mail:   
           

Telefon:  

Adres ă internet:  
 

Fax:   

 
Denumire:  Consiliul Na ţional de Solu ţionare a Contesta ţiilor    
 
Adres ă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3  
 
Localitate:  Bucure şti   
 

Cod po ştal:  030084   Ţara: Romania  

E-mail: office@cnsc.ro   
           

Telefon:  021 310.46.41   

Adres ă internet:  www.cnsc.ro   
 

Fax:  021 310.46.42    

 
    I.d. SURSA DE FINAN ŢARE 
 

FONDURI BUGETARE 
 
 

După caz, proiect/program finan ţat din 
fonduri comunitare    
                    _        _ 
                da |_|   nu | X| 
Dacă DA, face ţi referire la proiect/program. 
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    II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    II.1. Descriere 
 

 
II.1.1. Denumire contract:   Achizi ţia întocmirii Studiului de fezabilitate 
pentru Cl ădire Academia de Muzic ă ’’Gheorghe Dima’’- Campus Universitar pe 
str.Bucium FN. 
Studiul de fezabilitate se va întocmi în conformita te cu H.G.nr.28/2008. 
(Con ţinut-cadru  ANEXA 0) şi L.nr.10/1995   
 
 
II.1.2. Denumire contract şi locul de prestare  
               
                      _ 
(a) Lucr ări          |_| 
 

                      _ 
(a) Produse          |_| 
 

                     _ 
(a) Servicii        | X| 
 

                      _ 
Execu ţie             |_| 
          
                      _ 
Proiectare şi        |_| 
Execu ţie 
                      _ 
Realizare prin orice |_| 
mijloace corespunz ătoare 
cerin ţelor specificate 
de autoritatea 
contractant ă 

                      _ 
Cumpărare            |_| 
                      _ 
Leasing              |_| 
                      _ 
Închiriere           |_| 
                      _ 
Cumpărare în rate    |_| 
 
 
 
 

                      _ 
Categoria         2A | X| 
Serviciului           _ 
                  2B |_| 
(Se specific ă din care 
categorie de servicii 
apar ţine obiectul 
contractului: fie din 
anexa 2A , fie din 
anexa 2B ) 

Principala loca ţie a 
lucr ării 
 
 
 
Cod CPV 
 _ _ _ _ _ _ _ _  
|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 

Principalul loc de 
livrare: 
 
Cod CPV 
 _ _ _ _ _ _ _ _  
|_|_|_|_|_|_|_|_|  
  
 

Principalul loc de 
prestare: 
str. Bucium  FN Cluj-Napoca 
 
 
 
 Cod CPV 
 _ _ _ _ _ _ _ _  
|7 |1 |2 |4 |1 |0 |0 |0 |-9  
      

                                                                          _ 
II.1.3. Procedura se finalizeaz ă prin: Contract de achizi ţie public ă:    | X|                                      
                                        
 
II.1.4. Durata contractului de achizi ţie public ă 
       _  _             _  _                                                   
  ani |_||_|      luni |_||_|    maxim 25  zile de la atribuirea contractului  
                                       
II.1.5. Informa ţii privind acordul-cadru (dac ă este cazul)  
                   
Acordul-cadru cu mai mul ţi operatori 
     _  _  _    
nr. |_||_||_| sau, dac ă este cazul, 
     _  _  _   
nr. |_||_||_| maxim al participan ţilor la 
acordul- cadru vizat                          

Acordul-cadru cu un           _ 
singur operator              |_| 

 
Durata acordului- cadru:                                                      
               _  _            _  _  _                                       
Durata în ani |_||_| sau luni |_||_||_|  
                                   
 
Posibilitatea de a relua competi ţia cu semnatarii acordului-cadru 
    _          _ 
da |_|     nu |_| 
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                                                                _         _ 
II.1.6. Divizare pe loturi                                   da |  |    nu | X| 
                                                                              
Ofertele se depun pe 
               _                              _                           _ 
un singur lot |_|         unul sau mai multe |_|          toate loturile | |  
 
Alte informa ţii referitoare la loturi 
 
                                                                _         _  
II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate                 da |_|    nu | X| 
 

 
    II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
 

 
II.2.1. Total cantit ăţi/presta ţii servicii (Se vor include eventuale 
supliment ări şi op ţiuni, dac ă exist ă.) 
 
  Conform caietului de sarcini. 
 

 
                                                              _         _ 
II.2.2. Op ţiuni                                           da | _|    nu | X| 

 
    Dac ă exist ă, descrierea acestor op ţiuni: 
 

 
    III. CONDI ŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
 

III.1. Alte condi ţii particulare referitoare la 
contract (dup ă caz) 
 
III.1.1. Contract rezervat (dac ă DA, scurt ă descriere) 
 
III.1.2. Altele (dac ă DA, descrie ţi) 
 

 
 
    _          _ 
da |_|     nu | X| 
    _          _ 
da |_|     nu | X| 
 

 
    IV. PROCEDURA     
 

IV.1. Procedura selectat ă 
 
                                _ 
Licita ţie deschis ă             |_|  
                                _ 
Licita ţie restrâns ă            |_|  
                                _ 
Licita ţie restrâns ă accelerat ă |_|  
                                _ 
Dialog competitiv              | X|  
 

                                      _ 
Negociere cu anun ţ de participare    |_| 
                                      _ 
Negociere f ăr ă anun ţ de participare  |_| 
                                      _ 
Cerere de oferte                     |_| 
                                      _ 
Concurs de solu ţii                   |_| 

 
                                                          _       _ 
IV.2. Etapa final ă de licita ţie electronic ă           da |_|  nu | X| 
 
 
Dacă DA, informa ţii adi ţionale despre licita ţia electronic ă 
Numărul minim preconizat al candida ţilor - 3 
 
IV.3. Legisla ţia aplicat ă(se completeaz ă cu legisla ţia în vigoare privind 
achizi ţiile publice) :  - OUG nr.34/2006 - actualizat ă   
                      -  HG nr.925/2006 - actualizat ă 
                      - dup ă caz,alte acte normative (vezi www.anrmap.ro ) 
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ETAPA I - Primirea şi selectarea candidaturilor   

Data limit ă de depunere a a candidaturilor pentru selectare 09 .11.2010, 
     ora 9 00 

Adresa : str. Ion I. C. Br ătianu nr. 25, secretariat rectorat   

Limba : Român ă  

Selectarea candida ţilor,care se face numai pe baza 
criteriilor referitoare la: 
1.- cifra de afaceri (CA)                                   
Valoarea care se ia în calcul se ob ţine astfel: 
 M = (CA 2007+CA2008+CA2009+CAIUN2010 )/ 3,5 (M minim = 350.000 lei) 
Valoarea cea mai mare va primi punctaj maxim. Punct ajul 
pentru ceilal ţi se calculeaz ă dup ă urm ătorul algoritm: 
       punctaj CA = M ofertant / M max x 50p 
 
2.- profitul sau pierderea net ă a exerci ţiului financiar     
Valoarea care se ia în calcul se ob ţine prin însumarea 
profitului (sc ăderea pierderii) din anii 2007, 2008, 2009 şi 
2010. 
Valoarea cea mai mare va primi punctaj maxim. 
Punctajul pentru ceilal ţi se calculeaz ă dup ă urm ătorul 
algoritm: 
       punctaj profit = profit ofertant / profit ma x x 20p 
 
3.- declara ţie pe proprie r ăspundere cu privire la num ărul de 
speciali şti angaja ţi, cu norm ă întreag ă şi cu vechime de 
minim 6 luni în cadrul societ ăţii, copii doveditoare dup ă 
carnetele de munc ă (N.I.) (minim 5 angaja ţi)               
Candidatul care are cel mai mare num ăr de angaja ţi 
speciali şti cu norm ă întreag ă prime şte punctaj maxim. 
Punctajul pentru ceilal ţi se calculeaz ă dup ă urm ătorul 
algoritm: 
      punctaj N.I.= N.I.ofertant / N.I. max x 10p 
 
4.- lista principalelor servicii executate şi realizate, 
minim un serviciu cu valoare de minim 130.000 lei ( cu 
fotografii, recomand ări şi copii dup ă contracte) 
Se puncteaz ă suma valorilor (S) de pe principalele 5 contracte 
de servicii nominalizate de c ătre candidat. Valoarea cea mai 
mare va primi punctaj maxim.  
      punctaj S = S ofertant / S max x 10p 
Contractele men ţionate s ă fie realizate individual, nu prin 
asociere. Total punctaj maxim care poate fi acordat :     
Candida ţii care nu respect ă condi ţia minim ă impus ă de 5 
speciali şti angaja ţi cu norm ă întreag ă şi vechime de 6 luni 
în cadrul societ ăţii şi media cifrei de afaceri de minim 
350.000 lei, vor fi elimina ţi. 

09.11.2010 
 
 50 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 20 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 puncte  
 
 
 
 
 
 
100 puncte 
 
 

La deschiderea plicurilor ficare candidat va face d ovada 
constituirii garan ţiei de participare.Analiza documentelor 
prezentate la depunerea candidaturilor şi întocmirea 
clasamentului.Pentru etapa a II-a se vor selecta, î n ordinea 
punctajului ob ţinut, primii trei candida ţi. 

09.11.2010 
     ora 10 00 

Comunicarea rezultatului selec ţiei 09.11.2010 

ETAPA a II-a - Dialogul   

Invitarea candida ţilor care au fost selecta ţi pentru dialog. 09.11.2010 

Vizitarea pe teren a  obiectivului şi stabilirea datei şi orei 
de prezentare pentru fiecare candidat cu solu ţiile propuse 
pentru dialog  

09.11.2010 
     ora 14 00 

Derularea rundelor de discu ţii cu fiecare ofertant selectat  
privind modul de abordare a solu ţiilor ce vor fi propuse,   
conform cerin ţelor caietului de sarcini. 

10-12.11.2010 

Identificarea solu ţiei sau solu ţiilor viabile şi închiderea  
perioadei de dialog 

10-12.11.2010 
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ETAPA a III-a - Depunerea ofertelor,deschiderea,ver ificarea, 
evaluarea,stabilirea câ ştig ătorului,atribuirea contractului  

 

Anunţarea candida ţilor selecta ţi cu privire la rezultatul  
dialogului,trimiterea invita ţiilor de p articipare şi a 
documenta ţiei de atribuire pentru etapa de evaluare a 
ofertelor finale 

12.11.2010 

Depunerea ofertelor finale la registratur ă  22.11.2010    
     ora 10 00 

Verificarea ofertelor şi deschiderea lor 22.11.2010  
     ora 12 00 

Examinarea ofertelor şi stabilirea admisibilit ăţii lor 22.11.2010 

Stabilirea ofertei câ ştig ătoare în baza criteriilor: 
1. -  pre ţul ofertei                                     
2. -  raportul suprafa ţa de circula ţie/suprafa ţa util ă   
3. -  durata de execu ţie   
4.- modul de solu ţionare a func ţionalit ăţilor şi a    
    circula ţiilor  pe ansamblu 
5. -  calitatea şi originalitatea expresiei arhitecturale şi   
    modul de tratare a acceselor  
Total punctaj maxim care poate fi acordat:  
 

22.11.2010 
 60 puncte 
 10 puncte 
 20 puncte 
 
  5 puncte 
 
  5 puncte 
100 puncte  

Anunţarea rezultatului procedurii şi invitarea câ ştig ătorului 
pentru încheierea contractului de servicii 

24.11.2010 

Semnarea contractului 02.12.2010 

 
 
IV.5.  

Criteriul de atribuire a contractului în etapa 
a III-a 

Oferta cea mai avantajoas ă 
din punct de vedere economic 

Factorii de evaluare a ofertelor finale din 
etapa a III-a şi punctajul maxim care poate fi 
acordat :  
1.Pre ţul ofertei 
   punctaj pre ţ = pre ţ min/pre ţ ofert ă x 60p 
 
2.Raportul suprafa ţa de circula ţie /suprafa ţa 
util ă 
           Sc/Su = A  
   punctaj ofert ă = A min /A ofert ă x 10p 
 
3.Durata de execu ţie(zile calendaristice) 
   punctaj durat ă = durat ă minim ă/durat ă 
ofert ă x 20p  
 
4. Modul de solu ţionare a func ţionalit ăţilor şi 
a circula ţiilor  pe ansamblu(F) 
Comisia de evaluare va acorda note de la 1 la 
5 pentru ofertele depuse. 
   Media notelor acordate fiec ărei oferte de 
către membrii comisiei va reprezenta punctajul 
obţinut pentru acest criteriu. 
  
5.Calitatea şi originalitatea expresiei 
arhitecturale şi modul de tratare a acceselor  
Comisia de evaluare va acorda note de la 1 la 
5 pentru ofertele depuse ţinând cont de 
raportul speciali ştilor. 
   Media notelor acordate fiec ărei oferte de 
către membrii comisiei va reprezenta punctajul 
obţinut pentru acest criteriu.  
                                                

 
 
 
           60 puncte 
 
 
           10 puncte 
 
 
 
 
           20 puncte 
   
 
 
 
            5 puncte  
 
 
 
 
 
 
 
            5 puncte                         

Total punctaj maxim care poate fi acordat:            100 puncte 
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V. CRITERII DE SELEC ŢIE ŞI CALIFICARE  
   Documente de prezentare 
   Cerin ţe obligatorii şi eliminatorii:                        
V.I. Situa ţia personal ă a candidatului/ofertantului                           
Declara ţii privind eligibilitatea 
           _                   _  
Solicitat | X|     Nesolicitat |_| 

Cerin ţă obligatorie:                      
Declara ţie pe propria r ăspundere privind 
eligibilitatea completat ă în conformitate 
cu Formularul nr.2 din Sec ţiunea IV. 

Declara ţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  din ordonan ţă                                
           _                   _ 
Solicitat | X|     Nesolicitat |_| 
 

Cerin ţe obligatorii:                      
1.  Declara ţia privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181. , completat ă în 
conformitate cu Formularul nr.3 din 
Secţiunea IV.  În situa ţia în care din 
documentele solicitate reiese c ă ofertantul 
se afl ă într- una din situa ţiile prev ăzute 
de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va 
fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizi ţie de servicii. 
În cazul în care operatorul economic este 
reprezentat de c ătre o alt ă persoan ă, se 
solicit ă împuternicirea respectivei 
persoane.  
Decla ţia privind calitatea de participant 
la procedur ă completat ă în conformitate cu 
Formularul nr.4 din Sec ţiunea IV. 
2.  Certificat fiscal sau echivalent, 
eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe 
Locale ale unit ăţii administrativ 
teritoriale de pe raza c ăreia societatea 
are sediul social care s ă ateste c ă 
societatea ofertant ă nu se înregistreaz ă cu 
debite la bugetul loc al, în original sau 
copie legalizat ă, valabil la data 
deschiderii ofertelor. 
3.  Certificat de atestare fiscal ă sau 
echivalent, eliberat de organul de 
administrare fiscal ă al unit ăţii 
administrativ teritoriale de pe raza c ăreia 
societatea are sediul social privind plata 
obliga ţiilor la bugetul general consolidat 
în original sau copie legalizat ă, valabil 
la data deschiderii ofertelor. 
Pentru persoane juridice str ăine: 
Operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare (certificate, caziere 
judiciare, alte documente echivalente) prin 
care s ă dovedeasc ă c ă şi-a îndeplinit 
obliga ţiile de plat ă a impozitelor, taxelor 
şi contribu ţiilor c ătre buget. Documentele 
vor fi prezentate în traducere legalizat ă 
în limba român ă. 

V.2. Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare)  
Persoane juridice/fizice române    
 
           _                   _ 
Solicitat | X|     Nesolicitat |_| 
 

Cerin ţe obligatorii:                      
1.Certificat constatator  emis de Oficiul 
Registrului Comer ţului, în original, copie 
legalizat ă sau xerocopie certificat ă pentru 
conformitate cu originalul cu semn ătura şi 
ştampila din care s ă rezulte adresa actual ă 
şi obiectul de activitate al societ ăţii. 
2.Certificat de înregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comer ţului, copie  
legalizat ă sau xerocopie certificat ă pentru 
conformitate cu originalul, cu semn ătur ă şi 
ştampil ă. 
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V.3. Situa ţia economico-financiar ă 
Informa ţii privind situa ţia       
economico-financiar ă  
           _                   _                               
Solicitat | X|     Nesolicitat |_| 

Cerin ţe obligatorii:                      
1.Informa ţii generale privind  operatorul 
economic(conform Formularului nr.8 din 
Secţiunea IV). 
2.Bilan ţurile contabile  pe anii 2008, 2009  
şi 2010 - sem.I, în xerocopie, vizate  de 
organele competente. 

V.4. Capacitatea tehnic ă şi sau profesional ă 
Informa ţii privind capacitatea    
tehnic ă 
           _                   _ 
Solicitat | X|     Nesolicitat |_| 
 

Cerin ţe obligatorii: 
1.Declara ţie pe proprie r ăspundere cu 
privire la num ărul de speciali şti angaja ţi, 
cu norm ă întreag ă şi cu vechime de minim 6 
luni în cadrul societ ăţii,copii doveditoare 
după carnetele de munc ă (min. 5 speciali şti 
angaja ţi).  
2. Declara ţie privind lista principalelor 
servicii  (conform Formularului nr.5  din 
Secţiunea IV)  
Se menţioneaz ă: 
-  minim un serviciu cu valoare de minim 
130.000 lei ,  cu foto, recomand ări şi copii 
după contracte; Contractele anexate s ă fie 
realizate individual, nu prin asociere.  
- dac ă are lucr ări nominalizate sau 
premiate de in stitu ţii specializate 
(Uniunea Arhitec ţilor, Ordinul Arhitec ţilor 
etc). 
3. Declara ţie privind cedarea calit ăţii de 
subiect al drepturilor de autor şi al 
drepturilor conexe asupra studiului de 
fezabilitate(conform Formularului nr.7  din 
Secţiunea IV). 
4.Certificat de atestare ISO 9001/2001. 
  

Informa ţii privind      
subcontractan ţii 
           _                   _ 
Solicitat | X|     Nesolicitat | | 
        

Cerin ţe obligatorii:                      
În cazul în care se subcontracteaz ă se 
solicit ă, completarea u rmătoarelor 
formulare: 
5. completarea Formularului nr.6 din  
sec ţiunea IV cu privire la sub contractan ţi 
şi p ăr ţile din  contract ce urmeaz ă a fi 
subcontractate. 
6. În cazul în care nu se subcontracteaz ă, 
se solicit ă, Declara ţie pe propria 
r ăspundere a operat orului economic c ă nu va 
subcontracta nici una din activit ăţile 
prev ăzute în contract. 
 

V.5. Dacă este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare  

Selectarea candida ţilor se va face ţinând 
cont de prezentarea documentelor solicitate 
şi modul de calcul al pu nctajului prezentat 
pentru etapa I. 
Lipsa unuia din documentele solicitate ca 
cerin ţă obligatorie duce la eliminarea 
candidatului. 

Documentele pentru selectarea şi calificarea candida ţilor în etapa I se 
vor depune într-un plic exterior sigilat, marcat cu  ’’A NU SE DECHIDE ÎNAINTE 
DE DATA DE 05 NOIEMBRIE ORA 12 00’’, cu num ăr de la registratura autorit ăţii 
contractante.Acesta va con ţine dou ă plicuri interioare, lipite şi 
inscrip ţionate: ’’DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL’’ respec tiv ’’ DOCUMENTE DE 
CALIFICARE COPIE’’.  
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VI. REGULAMENT PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTELOR 
 
VI.1.  Limba de redactare a ofertei :  româna. 
 

 VI.2. Prezentarea ofertei: 
 
 Oferta are caracter obligatoriu din punct de veder e al con ţinutului.  
 Semnăturile de pe documentele scrise vor fi înso ţite obligatoriu de 
ştampil ă. 

Redactarea ei se va face conform preciz ărilor din prezenta documenta ţie. 
 

 Oferta financiar ă va con ţine pre ţul în lei f ăr ă TVA, cu  dou ă zecimale, 
raportat la metru p ătrat ( Formular nr.1F - Sec ţiunea IV). 
      Pre ţul ofertei în lei , f ăr ă TVA, se va echivala la cursul leu/euro al BNR  
din data de 15.11.2010, rotunjit aritmetic la patru zecimale (în jos pân ă 
inclusiv la 4, în sus de la 5) .  

Valoarea estimat ă a achizi ţiei, f ăr ă TVA, este de  251.250 lei, respectiv  
58.789,81 euro(curs BNR din 12.10.2010).  
 Valoarea contractului se va calcula înmul ţind pre ţul unitar pe metru p ătrat 
cu suprafa ţa total ă desf ăşurat ă din ofert ă. 
  
 Având în vedere posibilitatea autorit ăţii contractante de a opta pentru 
desf ăşurarea urm ătoarelor faze de proiectare cu autorul studiului de  
fezabilitate se va depune o ofert ă financiar ă orientativ ă privind întocmirea PT 
+ DDE, studii geo, documenta ţii pentru ob ţinerea avizelor şi acordurilor, 
expertize tehnice, întocmire caiete de sarcini pent ru organizarea licita ţiei de 
execu ţie pe baza proiectului tehnic autorizat, întocmire proiecte pentru 
consolid ări. 
 

Se va accepta întocmai sau cu obiec ţiuni propunerea de contract anexat 
documenta ţiei ( Formular nr.9 -  Secţiunea IV - cerin ţă obligatorie ). 

 
 Oferta tehnic ă ( Formular nr.1T -  Secţiunea IV)  va con ţine: 

- memoriu cu descrierea şi sus ţinerea solu ţiilor propuse(max.5 pag.); 
- suprafa ţa util ă propus ă (Su mp); 
- suprafa ţa de circula ţie propus ă (Sc mp); 
- suprafa ţa total ă desf ăşurat ă (Sd mp); 
- durata de execu ţie exprimat ă în zile calendaristice. 

 Oferta va con ţine propuneri de solu ţii pentru realizarea practic ă şi util ă 
a spa ţiilor pentru unit ăţile func ţionale, valorificând la maxim structura de 
rezisten ţă existent ă (pentru sc ăderea cheltuielilor cu investi ţia); zidurile 
desp ăr ţitoare existente pot fi ignorate. 

Solu ţiile se vor concepe astfel încât s ă se asigure o valoare cât mai mic ă 
a raportului dintre suprafa ţa de circula ţie şi suprafa ţa util ă (pentru 
optimizarea cheltuielilor de între ţinere). 

 
 PIESE DESENATE: 
 
 PLANŞA 1   PLAN DEMISOL   
 PLANŞA 2   PLAN PARTER   
 PLANŞA 3   PLAN ETAJ 1        
 PLANŞA 4   PLAN ETAJ 2      
 PLANŞA 5   PLAN ETAJ 3 
 PLANŞA 6   PLAN ETAJ 4 
 PLANŞA 7   PLAN ETAJ 5 
   ... 
 PLANŞA T1  PLAN TERAS Ă/MANSARDĂ/ACOPERIŞ 
 PLANŞA FE  FA ŢADA PRINCIPAL Ă (E) 
 PLANŞA FS  FA ŢADA LATERALĂ (S) 
 PLANŞA FN  FA ŢADA LATERALĂ (N) 
 PLANŞA FV  FA ŢADA VEST (V)    
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 În elaborarea ofertei, pentru desf ăşurarea în condi ţii optime a 
procesului de înv ăţământ, se va acorda o aten ţie deosebit ă urm ătoarelor: 

- solu ţii de tratamente fonice; 
- utilizarea în m ăsura posibilit ăţilor a iluminatului şi a 

ventila ţiei naturale; 
- solu ţii de utilizare cât mai eficient ă a surselor neconven ţionale 

de energie pentru mic şorarea cheltuielilor de între ţinere; 
- dimensionarea spa ţiilor de circula ţie cu respectarea normelor 

specifice activit ăţii institu ţiei; 
- solu ţii de utilizare a materialelor de construc ţii ecologice 

conform Directivelor UE;  
- respectarea normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, 

securitatea şi s ănatatea muncii şi protec ţia mediului; 
- asigurarea optim ă a fluxurilor de circula ţie. 

Ofertele depuse r ămân proprietatea intelectual ă şi material ă a autorit ăţii 
contractante, cedându-se toate drepturile ce decurg  din ele ( Formular nr. 7).   

Solu ţiile propuse vor fi dezvoltate numai pe vertical ă. 
 
 VI.3 . Condi ţii de participare la procedur ă 
 Pentru a fi luate în considerare, ofertele trebuie  s ă respecte: 
 - termenul de predare  
 - caietul de sarcini 
 

VI.4. Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile de la comunicarea 
rezultatului. 

VI.5. Garan ţia de participare:  2.600  lei  valabil ă pentru 30 zile. 
        Se poate constitui prin :  

• scrisoare de garan ţie bancar ă pentru perioada de 30 zile, în original;  
• sau prin depunerea la caseria autorit ăţii contractante, pân ă la 

deschiderea ofertelor  
- a unui ordin de plat ă (cont IBAN: RO72TREZ2165005XXX006857        
  deschis la Trezoreria Cluj) 
- sau a sumei în numerar. 

        Autoritatea contractant ă va re ţine garan ţia de participare, ofertantul 
pierzând suma constituit ă dac ă î şi retrage oferta în perioada de valabilitate, 
dac ă ofertantul stabilit câ ştig ător nu face dovada constituirii garan ţiei de 
bună execu ţie la dispozi ţia autorit ăţii contractante în 15 zile de la semnarea 
contractului sau dac ă ofertantul stabilit câ ştig ător refuz ă s ă semneze 
contractul în perioada de valabilitate a ofertei. 
        Garan ţia de participare constituit ă de ofertantul stabilit câ ştig ător se 
restituie în cel mult 3 zile lucr ătoare de la data dovezii de constituire a 
garan ţiei de bun ă execu ţie. 
        Garan ţia de participare constituit ă de ofertan ţii a c ăror ofert ă nu a 
fost stabilit ă câ ştig ătoare se restituie dup ă semnarea contractului de achizi ţie 
cu ofertantul declarat câ ştig ător, dar nu mai târziu de 3 zile lucr ătoare de la 
data expir ării perioadei de valabilitate a ofertei. 
 

VI.6.  Garan ţia de bun ă execu ţie:  în cuantum de 2% din pre ţul contractului 
f ăr ă TVA. 
         Se poate constitui prin: 

• scrisoare de garan ţie bancar ă în original;  
         Garan ţia de bun ă execu ţie aferent ă studiului de fezabilitate se 
elibereaz ă în cel mult 14 zile de la data pred ării documenta ţiei. 
  

VI.7.  Documenta ţia descriptiv ă este o arhiv ă electronic ă şi poate fi 
desc ărcat ă din SEAP şi online accesând site-ul autorit ăţii contractante :  

http:// amgd.ro / Informa ţii Publice/Achizi ţii Publice  
începând  cu data public ării anun ţului de participare în SEAP.   

Poate fi  obţinut ă, gratuit, în format electronic şi de la Compartimentul 
Achizi ţii al autorit ăţii contractante. 

VI.8.  Se va elabora numai ofert ă de baz ă, neacceptându-se oferte 
alternative. 

Fiecare candidat poate depune mai multe solu ţii, în plicuri separate, ca 
oferte distincte. 
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VI.9.  Oferta se depune în etapa a III-a la sediul autori t ăţii contractante 
- secretariat rectorat - cu num ăr de registratur ă  pân ă la data de 22 noiembrie 
2010 ora 9 00.  
 Ofertele depuse dup ă aceast ă or ă nu se deschid, ofertantul fiind 
descalificat. 
 

VI.10.  Prezentarea ofertelor se va face în plicuri format  A4, astfel: 
Plicul exterior marcat cu ’’A NU SE DESCHIDE ÎNAINT E DE DATA DE 22 

NOIEMBRIE ORA 12 00’’,cu num ăr de la registratura autorit ăţii contractante, va 
con ţine: 

- oferta financiar ă - Formular nr.1F - şi oferta tehnic ă - Formular 
nr.1T - (original şi copie) introduse în plicurile interioare 
inscrip ţionate: ’’OFERTA FINANCIAR Ă ŞI TEHNIC Ă ORIGINAL’’ respectiv 
’’OFERTA FINANCIAR Ă ŞI TEHNIC Ă COPIE’’  

Toate plicurile depuse în plicul exterior vor fi li pite.   
 Pachetul care con ţine plan şele, conform borderou PIESE DESENATE specificat 
la pct.VI.2, se va depune sigilat, anexat ofertei ( neintrodus în plicul 
exterior) 

În cazul unor eventuale discrepan ţe între original şi copie, va prevala 
originalul.   
 

VII.  CRITERII  DE  ATRIBUIRE 
 

VII.1.  Deschiderea ofertelor şi evaluarea pieselor desenate se va face la 
sediul autorit ăţii contractante la data de 22 noiembrie 2010 ora 12 00. Nici o 
ofert ă elaborat ă conform caietului de sarcini nu poate fi respins ă la 
deschidere.  
 

VII.2.  Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoas ă din punct de 
vedere economic.  
 

VII.3.  Oferta stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare este oferta care întrune şte 
punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algor itmului prezentat mai jos şi 
a ponderii sistemului de factori: 

1. Pre ţul ofertei/mp             60 p      
2. Raportul suprafa ţă de circula ţie/ suprafa ţă util ă   10 p                    

 3. Durata de execu ţie                  20 p 
 4. Modul de solu ţionare a func ţionalit ăţilor şi a  
         circula ţiilor pe ansamblu                                 5  p 
 5. Calitatea şi originalitatea expresiei arhitecturale şi   5 p 
    modul de tratare a acceselor  
 
                               

       Total             100 puncte 
 
 1. Pre ţul ofertei  se va prezenta în lei cu dou ă zecimale raportat la metru 
pătrat.  

Pentru oferta cu cel mai sc ăzut pre ţ se acord ă punctaj maxim, celelalte 
oferte fiind evaluate în puncte, propor ţional cu oferta cea mai sc ăzut ă conform 
formulei: 

 
Punctaj pre ţ = [ Pre ţ minim / Pre ţ ofert ă ] x 60 puncte 
 

 Rezultatul se rotunje şte aritmetic la dou ă zecimale.  
 
   2.  Valoarea raportului suprafa ţă de circula ţie/ suprafa ţă util ă. 
 

Sc / Su = A 
 

Pentru oferta cu cea mai mic ă valoare a raportului A se acord ă punctaj 
maxim, celelalte oferte fiind evaluate în puncte, c onform formulei: 

 
Punctaj ofert ă = [ A minim / A ofert ă ] x 10 puncte 

 
Rezultatul se rotunje şte aritmetic la dou ă zecimale.  
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3.  Durata de execu ţie  va fi exprimat ă în zile calendaristice. 
Pentru durata de execu ţie cea mai scurt ă se acord ă punctaj maxim, pentru 

celelalte durate punctajul se diminueaz ă propor ţional cu termenul propus în 
ofert ă astfel: 

 
Punctaj durata de execu ţie = [ durat ă minim ă / durat ă ofert ă ] x 20 puncte 
 
Rezultatul se rotunje şte aritmetic la dou ă zecimale. 
 

 4. Modul de solu ţionare a func ţionalit ăţilor  şi a circula ţiilor pe ansamblu  
 Comisia de evaluare va acorda note de la 1 la 5 pe ntru ofertele depuse. 
    Media notelor acordate fiec ărei oferte de c ătre membrii comisiei va 
reprezenta punctajul ob ţinut pentru acest criteriu(maxim 5p).  
 
 5. Calitatea şi originalitatea expresiei arhitecturale şi modul de tratare 
a acceselor   
       Comisia de evaluare va acorda note de la 1 l a 5 pentru ofertele depuse 
ţinând cont de raportul speciali ştilor. 
    Media notelor acordate fiec ărei oferte de c ătre membrii comisiei va 
reprezenta punctajul ob ţinut pentru acest criteriu(maxim 5p). 
                       
 VII.4. Finalizarea procedurii 
 Clasamentul final al procedurii se va întocmi însum ând punctajele ob ţinute, 
în urma aplic ării algoritmelor de calcul, la cele cinci criterii.   
 
 Ocupantul locului 1 va ob ţine contractul de servicii pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate. 
 Pentru ocupan ţii locurilor 2 şi 3 se acord ă câte o prim ă de 2500 lei. 
    
 Rezultatul procedurii se va publica în SEAP.   
    

VIII. PREVEDERI  CONTRACTUALE  OBLIGATORII - care v or completa clauzele 
obligatorii ale propunerii de contract din sec ţiunea IV - Formularul nr.9  
 

VIII.1.  Pre ţul contractului de servicii este ferm, exprimat în lei. Nu se 
accept ă actualizarea pre ţului contractului decât în cazuri speciale. 

Pentru men ţinerea unitar ă a gândirii de func ţionalitate şi trat ării în 
ansamblu a obiectivului final, autoritatea contract ant ă poate s ă încredin ţeze 
prin act adi ţional întocmirea documenta ţiilor pentru urm ătoarele faze de 
proiectare prin negocierea ofertei financiare.  
 

VIII.2.  Contractul intr ă în vigoare dup ă semnarea lui şi dup ă constituirea 
garan ţiei de bun ă execu ţie. 
 

VIII.3.  Func ţie de aloca ţiile bugetare, autoritatea contractant ă poate 
cere suspendarea execut ării contractului. Dac ă întreruperea este mai mare de 6 
luni, în acest interval producându-se modific ări esen ţiale de pre ţuri, se 
accept ă actualizarea lor prin justificare şi negociere. 
  

VIII.4.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea obliga ţiilor contractuale  
 Penalit ăţi, daune-interese. Nerespectarea termenului de real izare a 
contractului va genera penalit ăţi de 0,1% pe zi din valoarea contractului, în 
cazul în care întârzierea nu produce pierderi benef iciarului; altfel, în cazul 
în care prestatorul nu î şi îndeplinea şte obliga ţiile asumate prin contract, 
achizitorul are dreptul de a cere daune interese pe ntru prejudiciul creat.  
 În cazul în care achizitorul nu- şi onoreaz ă obliga ţiile contractuale, 
penaliz ările aplicate vor fi echivalente cu o cot ă de 0,1% pe zi de întârziere 
din pre ţul contractului sau din valoarea pl ăţilor neefectuate la termenul 
prev ăzut în contract. 
   

VIII.5.   Rezilierea contractului    
Nerespectarea obliga ţiilor asumate prin contract de c ătre una dintre 
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păr ţi, d ă dreptul p ăr ţii lezate de a considera contractul de drept rezili at şi 
de a pretinde plata de daune-interese. 
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SECŢIUNEA II- CAIETUL DE SARCINI  

  
S-a decis achizi ţia elabor ării Studiului de fezabilitate pentru Cl ădire 

Academia de Muzic ă ’’Gheorghe Dima’’- Campus Universitar pe str. Buci um FN, care 
se va întocmi conform H.G. nr.28/2008 şi L.nr.10/1995 : 

 
Documenta ţia se complecteaz ă cu urm ătoarele ANEXE: 
 

PIESE SCRISE : 
 

1. Extras H.G.nr.28/2008 (Anexa 0) 
2.  Memoriu general (Anexa 1) 
3.  Memoriu tehnic (Anexa 2) 
4.  Memoriu justificativ (Anexa 3) 
5.  Lista suprafe ţelor construite (Anexa 4) 
6.  Suprafa ţa corpurilor de cl ădire (Anexa 5)  
7.  Tema de proiectare (Anexa 6) 
8.  H.G. nr. 993/2006 (Anexa 7) 

 
 

PIESE DESENATE: 
  
 1. Plan de încadrare în zon ă       
 2. Plan topografic        
 3. Plan situa ţie existent ă       
 4. Corp A – Vedere de ansamblu     3D    
       - Plan demisol       
      - Plan parter       
 5. Corp B – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
      - Plan etaj 2       
      - Plan etaj 3       
      - Plan etaj 4       
      - Plan teras ă       
6. Corp C – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
      - Plan etaj 2,3       
      - Plan teras ă       
 7. Corp D – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
 8. Corp E – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
       - Plan teras ă       
 9. Corp F – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
      - Plan teras ă       
10. Corp G – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
11. Corp H – Vedere de ansamblu     3D    
      - Plan demisol       
      - Plan parter       
      - Plan etaj 1       
      - Plan teras ă       
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SECŢIUNEA III - ANEXE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIESE 
SCRISE 
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ANEXA 0 
Extras din H.G. nr.28/2008 - CONŢINUTUL-CADRU  al studiului de fezabilitate 

... 
ANEXA 2 la H.G. nr.28/2008 
    A. Piese scrise 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiţii; 
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiţiei; 
    4. beneficiarul investiţiei; 
    5. elaboratorul studiului. 
    Informaţii generale privind proiectul 
    1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 
    2. descrierea investiţiei: 
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în 
care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; 
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, 
anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de 
investiţii pe termen lung): 
    - scenarii propuse (minimum două); 
    - scenariul recomandat de către elaborator; 
    - avantajele scenariului recomandat; 
    c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; 
    3. date tehnice ale investiţiei: 
    a) zona şi amplasamentul; 
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
    c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; 
    d) studii de teren: 
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem 
de referinţă naţional; 
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi 
consolidări; 
    - alte studii de specialitate necesare, după caz; 
    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de 
activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru 
aprobare; 
    f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 
    - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
    4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 
    Costurile estimative ale investiţiei 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
    Analiza cost-beneficiu: 
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
    2. analiza opţiunilor*1); 
    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
    4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală 
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
    5. analiza de senzitivitate; 
    6. analiza de risc. 
Notă    *1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se 
va preciza varianta selectată. 
    *2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. 
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    Sursele de finanţare a investiţiei 
    Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
       (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
       din care: 
       - construcţii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
       - anul I; 
       - anul II 
       .................; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
    Avize şi acorduri de principiu 
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
    2. certificatul de urbanism; 
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, 
telecomunicaţii etc.); 
    4. acordul de mediu; 
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 
    B. Piese desenate: 
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 
    2. plan general (1: 2000 - 1:500); 
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor 
specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 

… 
 
ANEXA 4 la H.G. nr.28/2008 
 
 
                              METODOLOGIE 
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
    A. Prevederi generale 
    ART. 1 
    Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a 
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare 
realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de 
fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. 
    ART. 2 
    Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 
    ART. 3 
    În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, 
cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). 
    ART. 4 
    Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe 
parcursul derulării investiţiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, 
prin grija beneficiarului. 
    ART. 5 
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    Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în 
următoarele situaţii: 
    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate; 
    b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
    c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; 
    d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de 
investiţie/lucrărilor de intervenţii; 
    e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei 
obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, 
cât şi în continuare. 
    ART. 6 
    Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorii principali de credite, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 
    ART. 7 
    (1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B din prezenta anexă. 
    (2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii este prezentată în 
anexa nr. 5 la hotărâre. 
    B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli 
    ART. 8 
    În capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 5 se cuprind următoarele cheltuieli: 
    CAP. 1  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
    1.1. Obţinerea terenului 
    Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata 
realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea 
temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură. 
    1.2. Amenajarea terenului 
    Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau 
în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 
amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor 
pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc. 
    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
    Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea 
cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi 
reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz. 
    CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
    Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, 
precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 
telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din 
punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la 
reţelele de utilităţi. 
    CAP. 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
    3.1. Studii de teren 
    Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 
topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 
    3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii 
    Se includ cheltuielile pentru: 
    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 
    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
    d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 
funciară; 
    f) obţinerea acordului de mediu; 
    g) obţinerea avizului P.S.I.; 
    h) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 
    3.3. Proiectare şi inginerie 
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    Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata 
elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor 
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce 
stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, 
studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). 
    Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective 
începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. 
    Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a 
modernizărilor/reabilit ărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. 
    3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 
    Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli 
aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); 
cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; 
anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă 
electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică. 
    3.5. Consultanţă 
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
    a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.; 
    b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea 
contractului de execuţie. 
    3.6. Asistenţă tehnică 
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
    a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta 
nu intră în tarifarea proiectului); 
    b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor 
legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 
    CAP. 4   Cheltuieli pentru investiţia de bază 
    4.1. Construcţii şi instalaţii 
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, 
construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare 
de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte 
tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. 
    Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect. 
    4.2. Montajul utilajelor tehnologice 
    Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile 
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 
    Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 
incluse în instalaţiile funcţionale. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
    4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
    Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi 
a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
    4.5. Dotări 
    Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe 
sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia 
muncii. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
    4.6. Active necorporale 
    Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, 
know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 
    La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă 
construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 
1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general. 
    CAP. 5   Alte cheltuieli 
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    5.1. Organizare de şantier 
    Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. 
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
    Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare 
pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru 
macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la 
utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, 
cheltuielile de desfiinţare de şantier. 
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
    Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de 
organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a 
reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a 
circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract 
temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; 
chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în 
incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici 
şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc. 
    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
    Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii 
pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, 
valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia 
de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul 
creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului. 
    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
    a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 
1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. 
    b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, 
modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 
10%. 
    c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, 
precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale 
şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea 
lucrărilor. 
    d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii 
tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, 
precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea 
contractantă. 
    CAP. 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
    6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
    Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente 
a utilajelor şi tehnologiilor. 
    6.2. Probe tehnologice şi teste 
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, 
expertizelor la recepţie, omologărilor etc. 
    În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie 
valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate 
din acestea. 
    C. Structura devizului pe obiect 
    ART. 9 
    Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă în cadrul 
ansamblului acestuia. 
    ART. 10 
    Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare - studiu de 
fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect. 
    ART. 11 
    Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce 
compun obiectul. 
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    ART. 12 
    Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări 
şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
 
    ART. 13 
    Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de 
execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică. 
    ART. 14 
    Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 6. 
 
    ANEXA 5 la H.G. nr.28/2008 
                                 DEVIZ GENERAL 
          privind cheltuielile necesare realiz ării ......................*) 
 
    *) Se înscrie denumirea obiectivului de investi ţie/lucr ărilor de interven ţie 
 
    În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/ euro din data de ............ 
 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |    Denumirea capitolelor şi subcapitolelor     | Valoare  |TVA| Valoare | 
|crt.|                  de cheltuieli                 |(f ăr ă TVA)|   |(inclusiv| 
|    |                                                |          |   |  TVA)   | 
|    |                                                |__________|___|_________| 
|    |                                                | Mii |Mii |Mii| Mii|Mii | 
|    |                                                | lei |euro|lei| lei|euro| 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|  1 |                         2                      |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 1                                                                  | 
| Cheltuieli pentru ob ţinerea şi amenajarea terenului                          | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 1.1| Ob ţinerea terenului                            |     |     |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 1.2| Amenajarea terenului                           |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 1.3| Amenaj ări pentru protec ţia mediului şi aducerea|     |    |   |    |    | 
|    | la starea ini ţial ă                             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 1                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 2                                                                  | 
| Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţilor necesare obiectivului              | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| TOTAL CAPITOL 2                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 3                                                                  | 
| Cheltuieli pentru proiectare şi asisten ţă tehnic ă                            | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 3.1| Studii de teren                                |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.2| Taxe pentru ob ţinerea de avize, acorduri şi    |     |    |   |    |    | 
|    | autoriza ţii                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.3| Proiectare şi inginerie                        |     |    |   |     |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.4| Organizarea procedurilor de achizi ţie          |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.5| Consultan ţă                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.6| Asisten ţă tehnic ă                              |     |    |   |    |     | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 3                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
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 __________________________________________________ ___________________________ 
| CAPITOLUL 4                                                                  | 
| Cheltuieli pentru investi ţia de baz ă                                         | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 4.1| Construc ţii şi instala ţii                      |     |    |   |    |    |  
| 4.2| Montaj utilaje tehnologice                     |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
___________________________________________________ ____________________________  
| 4.3| Utilaje, echipamente tehnologice şi func ţionale|     |    |   |    |    | 
|    | cu montaj                                      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.4| Utilaje f ăr ă montaj şi echipamente de transport|     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.5| Dot ări                                         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.6| Active necorporale                             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 4                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 5                                                                  | 
| Alte cheltuieli                                                              | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 5.1|Organizare de şantier                           |     |    |   |    |    | 
|    | 5.1.1. Lucr ări de construc ţii                  |     |    |   |    |    | 
|    | 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz ării           |     |    |   |    |    | 
|    |        şantierului                             |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 5.3| Cheltuieli diverse şi neprev ăzute              |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 5                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 6                                                                  | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar        | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 6.1| Preg ătirea personalului de exploatare          |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 6.2| Probe tehnologice şi teste                     |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 6                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL GENERAL                                       |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| Din care C+M                                        |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____|  
 
 
 
    NOTĂ: 
    În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, 
precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale 
şi/sau calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare 
capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro. 
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 ANEXA 6 la H.G. nr.28/2008 

 
                                    DEVIZUL 
              obiectului .......................... .............*) 
 
    *) Se înscrie denumirea obiectului. 
 
    În mii lei/mii euro la cursul .......... lei/eu ro din data de .............. 
 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |    Denumirea capitolelor şi subcapitolelor     | Valoare  |TVA| Valoare | 
|crt.|                  de cheltuieli                 |(f ăr ă TVA)|   |(inclusiv| 
|    |                                                |          |   |  TVA)   | 
|    |                                                |__________|___|_________| 
|    |                                                | Mii |Mii |Mii| Mii|Mii | 
|    |                                                | lei |euro|lei| lei|euro| 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|  1 |                         2                      |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| I. - LUCR ĂRI DE CONSTRUCŢII                                                  | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
|   1| Terasamente                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   2| Construc ţii: rezisten ţă (funda ţii, structur ă   |     |    |   |    |    | 
|    | de rezisten ţă) şi arhitectur ă (închideri       |     |    |   |    |    | 
|    | exterioare, compartiment ări, finisaje)         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   3| Izola ţii                                       |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   4| Instala ţii electrice                           |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   5| Instala ţii sanitare                            |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   6| Instala ţii de înc ălzire, ventilare,            |     |    |   |    |    | 
|    | climatizare, PSI, radio-tv, intranet           |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   7| Instala ţii de alimentare cu gaze naturale      |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   8| Instala ţii de telecomunica ţii                  |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...|    ...............................             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL I                                             |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| II. - MONTAJ                                                                 | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| ...| Montaj utilaje şi echipamente tehnologice      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL II                                            |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| III. - PROCURARE                                                             | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| ...| Utilaje şi echipamente tehnologice             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...| Utilaje şi echipamente de transport            |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...| Dot ări                                         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL III                                           |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)              |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____|  
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ANEXA  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIU   GENEMEMORIU   GENEMEMORIU   GENEMEMORIU   GENERALRALRALRAL 
 
 
 

PRIVIND NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI : 
CLĂDIRE ACADEMIA DE MUZICĂ „Gheorghe Dima” - CAMPUS UNIVERSITAR 

 
 
 
 
 
 
 
  I.  Denumirea obiectivului de investi ţii  : 

CLĂDIRE ACADEMIA DE MUZICĂ  „Gheorghe Dima”  - CAMPUS UNIVERSITAR 

  

II.  Amplasament  :  Municipiul Cluj - Napoca – str. Bucium f.n.  

 

 III. Necesitatea investi ţiei  : 

 

 Academia de Muzică din Cluj – Napoca, instituţie de învăţământ superior artistic 

muzical, reprezentativă atât în ţară cât şi în străinătate, a luat fiinţă în anul 1919 sub 

denumirea de „Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică”. 

 Prin prodigioasa activitate a unor personalităţi cu nume de rezonanţă în cultura 

muzicală românească şi universală, în decursul anilor, pe porţile institutului au ieşit 

absolvenţi care, continuând tradiţia înaintaşilor lor, s-au făcut exponenţi de frunte ai artei 

muzicale componistice şi interpretative vocal-instrumentale. 

 Astăzi, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este o instituţie de învăţământ 

superior artistic de prim rang şi în acelaşi timp o puternică instituţie muzicală profesionistă 

în multiple domenii ca interpretare, creaţie, cercetare, pedagogie, fiind intrată în competiţie 

valorică cu prestigioase instituţii internaţionale de profil. 
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În prezent activitatea instituției se desfăşoară într-un imobil care, pe lângă faptul că 

nu-i aparţine de drept (retrocedare prin H.G. nr.466/1992) este şi în grav dezacord cu 

necesităţile instituţiei privind spaţiul, atât ca suprafaţă cât şi ca funcţionalitate. 

 

 Suprafaţa totală desfăşurată a spaţiilor închiriate de la proprietar – Episcopia 

Română Unită cu Roma de Cluj-Gherla - este de cca 5000 mp şi sala de concerte cu 

anexe de cca 1000 mp şi cuprinde 55 săli didactice, 3 săli pentru producţie artistică, 14 

spaţii pentru activităţi auxiliare, 5 spaţii pentru administraţie, 7 ateliere întreţinere, 1 sală 

sport cu vestiare, 1 sală coregrafie, 4 magazii pentru materiale, 3 încăperi cu centrale 

termice, 10 încăperi pentru bibliotecă şi sală de lectură, 5 spaţii fonoteca cu sală de audiţii, 

1 încăpere editura muzicală, 2 săli pentru arhiva, 1 laborator informatică şi 1 sală internet, 1 

cabină imprimări, 1 atelier acordat piane, 1 sală clavecin, 4 camere de oaspeţi, tablou 

electric general, vestiare personal, grupuri sociale, chiria lunară fiind de 3250 Euro/lună 

(cca.165 mii lei/an). 

 Având la dispoziţie un număr total insuficient de săli de învăţământ, de studiu şi de 

producţie artistică, activitatea se desfăşoară cu mari dificultăţi, programul fiind prelungit la 

16 ore pe zi (inclusiv sâmbăta şi duminica). Chiar şi în aceste condiţii, imposibilitatea 

asigurării sălilor de studiu necesare duce la utilizarea unor spaţii improvizate: holuri, capete 

de culuare, subsoluri, terase, etc. Cursurile colective cu efective de cca. 100 studenţi se 

desfăşoară în săli cu capacităţi de până la 60 de locuri. Numărul mic al spaţiilor pentru 

activităţii specifice ca practica artistică, producţia artistică, spectacole şi festivităţi ne 

determină să închiriem săli de la alte instituţii artistice (Opera Română, Opera Maghiară, 

Casa de Cultură a Studenţilor). 

 

 Clădirea centrală a fost construită în anul 1860 şi a avut ca destinaţie locuinţe 

pentru personalul bisericii. Ulterior, în anii 1936 şi 1949 s-a procedat la extindere şi 

supraetajare, obţinându-se noi spaţii utilizate până în 1957 ca săli de curs şi spaţii de 

cazare pentru studenţii Universitaţii Populare. Adaptarea acestor spaţii la condiţiile 

specifice profilului Academiei de Muzică a început în anul 1957 prin improvizări şi soluţii de 

compromis. Pentru menţinerea imobilului la stadiul minim de funcţionalitate, anual se 

cheltuiesc sume însemnate de bani pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, 

clădirea fiind într-o avansată stare de degradare şi îmbătrânire. De menţionat este şi faptul 

că de la darea în folosinţă a clădirii nu s-au executat lucrări de reparaţii capitale. 
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După 1989 a avut loc o creştere a cifrei de şcolarizare. Academia de Muzică, 

aplicând reforma învăţămâtului, organizează toate formele învăţământului superior 

universitar : studii de licență, învăţământ la distanţă, masterat, doctorat, etc. Aceşti 

indicatori au determinat implicit creşterea anuală a numărului de studenţi. Această tendinţă 

de creştere se menţine şi în perspectiva următorilor ani, manifestându-se un interes din ce 

în ce mai mare faţă de profilul artistic muzical. Dinamica creşterii numărului de studenţi 

şcolarizaţi la instituţia noastră în perioada 1989 – 2004 se poate constata din graficul de 

mai jos : 
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ANEXA   5 

SITUA IA SUPRAFE ELOR  

Corp A          
Proiectat: D+P+1E 1.085,22 mp 
Din care executat:       demisol 361,74 mp 

Corp B          
Proiectat: D+P+4E 3.714,83 mp   
Din care executat:       demisol 598,73 mp 
         parter  623,22 mp 
         etaj I  623,22 mp 
         etaj II  623,22 mp 
         etaj III  623,22 mp 
         etaj IV  623,22 mp
                          3.714,83 mp 
Corp C          
Proiectat: D+P+3E 2.611,04 mp   
Din care executat:       demisol 500,04 mp 
         parter  527,75 mp 
         etaj I  527,75 mp 
         etaj II  527,75 mp 
         etaj III  527,75 mp
                         2.611,04 mp 
Corp D          
Proiectat: D+P+3E 2.611,04 mp 
Din care executat:        demisol 500,04 mp 
         parter  527,75 mp
                          1.027,79 mp 
Corp E          
Proiectat: D+P+1E 374,18 mp 
Din care executat:       demisol 117,76 mp 
         parter  128,21 mp 
         etaj I  128,21 mp
           374,18 mp 

Corp F          
Proiectat: D+P+1E 374,18 mp 
Din care executat:       demisol 117,76 mp 
         parter  128,21 mp 
         etaj I  128,21 mp
                                               374,18 mp 

Corp G          
Proiectat: D+P+1E 1.915,54 mp 
Din care executat:        -  

Corp H          
Proiectat: D+P+1E 1.915,54 mp 
Din care executat:       demisol 610,48 mp 
         parter  644,95 mp 
         etaj I  660,11 mp
                         1.915,54 mp 

               TOTAL Sproiectat = 14.601,57 mp                     DIN CARE Sexecutat =  10.379,50 mp 
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ANEXA  6 
TEMA DE PROIECTARE 

Structura institu ional  prev zut  în perspectiva perioadei urm toare 

1. UNIT I FUNC IONALE DE BAZ  ALE ÎNV MÂNTULUI

1.1. Facultatea de interpretare muzical  (catedre: coarde, instrumente de suflat i percu ie,
pian/org /clavecin i muzic  de camer /orchestr ) specializ ri 4 ani licen  + 2 ani masterat 

1.2. Facultatea de art  scenic  (catedre: canto, art  scenic ) specializ ri 4 ani licen  + 2 ani masterat 
1.3. Facultatea teoretic  (catedre: compozi ie, muzicologie, dirijat) specializ ri CMD 4 ani licen  + 2 
ani masterat, pedagogie 3 ani licen  + 2 ani masterat 
1.4. DPPD 
1.5. DECID 

2. UNIT I FUNC IONALE DE CERCETARE

2.1. coala doctoral  – Programe postdoctorale 
2.2.  Laboratorul de cercetare muzicologic
2.3. Laboratorul de cercetare în domeniul didacticii muzicale (cabinetul metodic) 
2.4. Laboratorul de procesare, cercetare i valorificare a folclorului muzical din Transilvania 
2.5. Laborator de crea ie/produc ie muzical  asistat  de calculator 
2.6.  Laboratorul e-learning 
2.7.  Laboratorul electro-acustic de înregistrare i procesare audio 
2.8.  Laboratorul de înregistrare i procesare video 
2.9.  Laboratorul de informatic
2.10. Centrul de cercetare, crea ie i interpretare muzical
2.11. Centrul de excelen : Conexiuni artistice educative, artistice i culturale europene 
2.12. Laboratorul de dirijat coral 
2.13. Laboratorul de muzic  baroc
2.14. Laboratorul de muzic  experimental  – crea ie i interpretare 
2.15. Laboratorul de art  scenic

3. CONDUCEREA ACADEMIC , SECRETARIATE, PERSONAL DIDACTIC 

3.1. Rectorat / Secretariat rectorat / registratur
3.2.  Cabinet pre edinte 
3.3.  Cabinet prorector cu probleme de înv mânt 
3.4.  Cabinet prorector cu probleme de cercetare 
3.5. Cabinet secretar tiin ific al Senatului universitar / Secretar ef 
3.6.  Secretariat coala doctoral /Programe postdoctorale/Colaborare interuniversitar
3.7.  Decanat / Secretariat  Facultatea Interpretare 
3.8.  Decanat / Secretariat Facultatea Teoretic
3.9.  Decanat / Secretariat Facultatea Art  Scenic
3.10. Cabinet director / Secretariat DPPD 
3.11. Cabinet director / Secretariat DECID 
3.12. Sala de edin e a Senatului universitar 
3.13. Sala de edin e
3.14. Sala profesoral
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4. UNIT I FUNC IONALE COMPLEMENTARE ALE ACTIVIT II ACADEMICE I
DE CERCETARE

4.1. Compartimentul Cercetare – dezvoltare (cu biroul de programe i proiecte)
4.2. Departamentul Rela ii externe (rela ii interna ionale, burse externe i mobilit i)
4.3. Birou PR i marketing activit i didactice i artistice 
4.4. Secretariat muzical/impresariat 
4.5. Birou de consiliere profesional

5. UNIT I FUNC IONALE AUXILIARE ale activit ilor de înv mânt i cercetare

A. de documentare 

5.1. Biblioteca 
 Bibliotecar ef 
 S li depozit 
 Deservire/informa ii/copiere 
 S li lectur

5.2. Fono-videoteca 
Redactor ef 
S li depozit material audio/video 

 Deservire/informa ii
 Serviciu copiere material audio/video 
 S li audi ii/vizion ri

5.3. Serviciul de cercetare-documentare on-line 
Sala internet  
Platforme multimedia 
Atelier de între inere echipament IT, repara ii/depan ri 
Inginer de sistem, consultan  tehnic

B. de produc ie i servicii 

5.4. S li de concerte i produc ii muzicale 
 Studio de concerte i înregistr ri
 Sala cu org
 Sal  de produc ii muzicale interne 
 Sala mare de concerte i spectacole muzicale (Etapa a II-a de finan are) 

5.5. Editura MediaMusica (activit i redac ionale carte didactic i tiin ific , note muzicale, reviste 
muzicale, produse multimedia, cd, video) 

Director
Secretariat-redac ie editur
Atelier tehnoredactare muzical i text 
Redac ii reviste (Lucr ri de muzicologie, Intermezzo)
Libr rie (sau tand de desfacere a produselor specifice) 

5.6. Studio de înregistr ri audio/video  
Cabine de înregistrare (amplasate la cele dou  s li de spectacol) 
Depozit utilaje/matriale pentru înregistr ri
Atelier fonotecare audio 
Atelier fonotecare video 
Atelier produc ie audio 
Atelier produc ie video 
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5.7. Atelier de microproduc ie tipografic i de multiplicare/copiere 
Sal  offset/plotter 

 Depozit hârtie 
 Centru de multiplicare/copiere 

Leg torie, asamblare, finisaj 
Depozit carte 

6. UNIT I FUNC IONALE TESA 
6.1. Director general administrativ/secretariat 
6.2. Sal  de edin e-protocol 
6.2. Compartiment contabilitate-financiar – casierie  
6.3. Compratiment salarizare-personal 
6.4. Compartiment juridic 
6.5. Compartiment audit 
6.6. Compartiment tehnic-investi ii – ateliere între inere, repara ii
6.7. Compartiment administrativ 
6.8. Compartiment achizi ii/prest ri serviciii 
6.9. Serviciu social 
6.10. Magazie materiale 

7. UNIT I FUNC IONALE SOCIALE

7.1. C min studen esc fete (120 locuri) 
7.2. C min studen esc b ie i (120 locuri) 
7.3. C min famili ti i cadre tinere (40 locuri) 
7.4. Camere de oaspe i
7.4. Cantin  cu anexe 

8. UNIT I DE AGREMENT I SPORTIVE

8.1. Club studen esc 
8.2. Complex sportiv: sal  sport cu sal  de for
8.3. Complex sportiv: miniterenuri, bazin de înot, vestiare (Etapa a II-a de finan are) 
8.4. Parc recreativ cu amfiteatru în aer liber (Etapa a II-a de finan are) 
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STRUCTURA SPAŢIILOR NECESARE – AMGD, proiect str. Bucium f.n. 

 
01. Săli de folosinţă comună sau alternativă 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
concerte, spectacole şi recitaluri de stagiune sau în 
afara stagiunii 
repetiţii ale orchestrelor AMGD 
repetiţii generale ale manifestărilor programate 
înregistrări speciale sau din concert 

manifestări şi festivităţi cu mare audienţă 
(simpozioane, master class, adunări ş.a.) 

Studio de concerte şi 
înregistrări (complex) 

total 
cca 1500 mp 
(sală, anexe,  
balcon,,foyer) 

1 

alte activităţi 

Corp G, etaj 1 şi 2: scena şi anexe ale acesteia 
Corpuri D, E, B etaj 1şi 2 şi acoperire curte interioară K: 
stalul şi balconul sălii, foyer, accese, anexe - plan 
orientativ propus, planşele 1 şi 2 
Studio de concerte: 
- dimensiunea scenei de 14 m lăţime/14 m adâncime, coridor în 
spatele scenei, buzunare de o parte şi de alta a scenei, ca  zone 
de acces şi două boxe de depozitare închise (et. 1);  
- sub nivelul scenei depozit cu acces auto din exterior (parter); 
- deasupra scenei pod; înălţimea sălii inclusiv pod echivalentă 
cu 3 etaje ale clădirii ini ţiale (et. 1,2,3)  
- deasupra buzunarelor, de o parte şi de alt:, 2 vestiare cu 
dulapuri în perete, cca  6  cabine artişti, grup sanitar, lift cabina 
de înregistrări audio (et. 2) 
- spaţiul destinat publicului: stal de cca 17 m lăţime/18 m 
adâncime (cca 300 locuri) şi balcon (cca 110 locuri), total cca 
410 locuri 
- în spatele balconului cabină de proiecţie şi lumini (et. 3) 

Sediu al Laboratorului de muzică barocă 
(ansamblul Collegium Musicum Academicum, clasa 
de orgă şi clavecin, alte ansambluri de profil) 
recitaluri de orgă, concerte cu orgă, concerte de 
muzică barocă, cursuri de orgă 
studiu individual profesori şi studenţi clasa de orgă 

Sala cu orgă 
(complex) 

total 
cca 310 mp 

1 

alte manifestări concertistice 

Corp A, etaj 1 şi 2, plan orientativ propus, planşele 3 şi 4 
Sală înaltă, prevăzută cu scenă uşor elevată, stal (în pantă) şi balcon 
pentru public (total cca 150 locuri inclusiv balconul) 
 pe scenă (central spate) este montată orga istorică 

Sediu al Laboratorului de muzică corală 
(ansamblurile Cappella Transsylvanica, Antifonia, 
Ave Musica ş.a.) 
cursuri de aulă cu grupe mari de studenţi, 
manifestări academice şi festive cu mare audienţă 
(simpozioane, master class, conferinţe, DHC, 
adunări ş.a.), vizionări film/multimedia 
recitaluri cu efectiv scenic mic (lied, pian, 
instrumente, muzică de cameră) şi repetiţiile 
aferente 

Amfiteatru (complex) total  
cca 225 mp 

1 

repetiţii corale, muzică de cameră, studiu pian 

corp A 1 şi parţial B1, etaj 3, plan orientativ propus,  
planşa 5 
amfiteatru (cca 160 locuri) cu platformă multifuncţională (catedră, 
tablă, ecran, prezidiu, scenă cu pian) 

 

Sediu al Laboratorului de muzică experimentală – 
creaţie şi interpretare (cercetare în domeniul 
cercetării şi interpretării experimentale 
activitatea ansamblului Ars Nova şi a altor formaţii 
permanente sau ocazionale dedicate interpretării 
muzicii contempoorane şi experimentale 
producţii de clasă, de muzică de cameră, corale, 
recitaluri/concerte cu audienţă restrânsă 
repetiţii corale, muzică de cameră, repetiţii de 
orchestră pe partide 

Sala de producţii interne 
(complex) 

total 
cca 156 mp 

1 

alte manifestări (prezentări, comunicări, cursuri, 
repetiţii, examene) 

În perimetrul Facultăţii Interpretare, plan orientativ propus 
– planşa 6 
sală cu scenă uşor elevată, cu vestibul cu acces direct la scenă şi sală 
de încălzire-vestiar (cca 36 mp), cu dulapuri în perete; loc pentru 
public în uşor amfiteatru (120 locuri), cu acces din spate şi lateral 

 

Sală de sport 
(complex) 

total 
cca 170 mp 

1 cursuri de educaţie fizică, mişcare scenică, sală de 
forţă 

Amplasamentul optim de identificat 
sală prevăzută cu 2 vestiare şi 2 grupuri sanitare cu duş, şi cu anexă 
sală de forţă, cabinet profesor de specialitate, magazie mică 

 
02. Facultatea teoretică: săli de curs (amplasament: de stabilit, în zona etajelor 3- 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Descriere/vecinătăţi 
cursuri grupe mari 
repetiţii de ansamblu coral 

Săli curs mari tip A  
(64 locuri) 

12x8 m 
cca 96 mp 

2 

cursuri ID, DPPD 

plan orientativ propus, planşa 7 

cursuri grupe mari 
repetiţii de ansamblu coral 

Săli curs mari tip B 
(40 locuri) 

9x8 m 
cca 72 mp 

2 

cursuri ID, DPPD 

plan orientativ propus, planşa 7 

cursuri/seminarii/l.p. grupe mici 
repetiţii de ansamblu coral-cameral 

Săli curs medii tip C  
(24 locuri) 

7x7 m 
cca 49 mp 

4 

cursuri ID, DPPD 

plan orientativ propus, planşa 8 

cursuri/seminarii/l.p. grupe mici   Săli curs grupe mici 
tip D (12 locuri) 

5x7 m 
cca 35 mp 

6 
studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 8 

cursuri/seminarii/l.p. grupe foarte mici  
consultaţii individuale, îndrumare 

Săli curs f. mici tip E 
(6-7 locuri) 

5x5 
cca 25 mp 

6 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 9 

cursuri folclor, etnomuzicologie Sală curs/l.p. 
etnomuzicologie 

cca 54 mp 1 
efectuarea de l.p. specifice (transcrieri, arhivare 
materiale ş.a.) 

similar cu laborator de cercetare folclor (plan orientativ 
propus, planşa 19) 



 44 
 

săli de studiu (amplasament: etajul 5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Descriere/vecinătăţi 
Săli studiu individual cca 9 mp 15 studiu individual studenţi săli economice cu pianină şi masă de scris 

 
03. Facultatea de interpretare: săli de curs (amplasament: de stabilit, în zona etajelor 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
cursuri: flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, vioară, 
violă, clavecin 
corepetiţie 
studiu individual profesori 

Săli curs individual tip 
A 

cca 20-25 mp 12 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 10 

cursuri: trombon/tubă, corn, violoncel, contrabas 
corepetiţie clase 
studiu individual profesori 

Săli curs individual tip 
B 

cca 30-36 mp  4 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 11 

cursuri: harfă, chitară, recorder 
studiu individual profesori 

Săli curs individual tip 
C 

cca 10-12 mp 3 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 11 

cursuri: pian 
studiu individual profesori 

Săli curs individual tip 
D (pian) 

cca35 mp 4 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 12 

cursuri muzică de cameră Săli muzică de cameră 
tip D (formaţii, 2 piane) 

cca 35 mp 5 
studiu formaţii 

plan orientativ propus, planşa 12 

cursuri muzică de cameră ansambluri mari, două 
piane 

Săli curs ansambluri 
instrumentale tip E 

cca 60 mp 
 

2 

studiu formaţii mari 

plan orientativ propus, planşa 13 

 
alte săli cu destinaţie/amenajare specială (amplasament: etajele 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
cursuri individuale 
studiu individual 

Clasa de percuţie 
(complex: sală de 
curs/ansamblu, 3 săli de 
studiu, spaţii depozitare) 

total  
cca 100 mp 

1 

activităţi ansamblu 

plan orientativ propus, planşa 14 
dispunere marginală, cu izolare fonică deosebită 

 

săli de studiu (amplasament: etajul 5) 
Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Săli studiu individual, 
(altele decât cele 
aferente sălilor de curs 
individual) 

cca  
8-9 mp 

30 studiu individual studenţi instrumente plan orientativ propus, planşa 17 

Săli de studiu orgă, tip 
D 

cca  
16 mp 

3 studiu individual studenţi orgă săli prevăzute cu orgi montate sau portative şi cu dulapuri în perete, 
având înălţimea minimă h = 4,5 m 

 
04. Facultatea de artă scenică: săli de curs (amplasament: de stabilit, în zona etajelor 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
cursuri: canto, lied/oratoriu 
corepetiţie 

Săli curs canto (tip A) 
 

cca 20-25 mp 8 

studiu individual studenţi, profesori 

plan orientativ propus, planşa 10 

cursuri/corepetiţie ansambluri (operă, oratoriu) 
examene 
audiţii, master-class 

Săli curs ansambluri (tip 
E) 
 

cca 60 mp 2 

studiu individual studenţi 

plan orientativ propus, planşa 13 

 
alte săli cu destinaţie/amenajare specială (amplasament: etajele 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
cursuri clasă de operă, regie, mişcare scenică 
Sediul Laboratorului de artă scenică 
repetiţii, vizionări, producţii de operă 

Studio clasa de operă  
(complex) 

total cca 240 
mp 

1 

corepetiţie, studiu studenţi 

plan orientativ propus, planşa 15 
sală înaltă, cu scenă uşor elevată, coridor prin spatele scenei, două 
buzunare laterale faţă de scenă; 2 vestiare, sală de încălzire. sală de 
machiaj, grup sanitar, depozite 

 
cursuri de balet clasic şi modern, mişcare scenică, 
master-class  

Studioul de coregrafie 
(complex) 

total cca 105 
mp 

1 

alte activităţi 

parter, plan orientativ propus, sala 16  
sală prevăzută cu oglindă şi bară, sală anexă, vestiare cu grup 
sanitar/duşuri 

 

săli de studiu (amplasament: etajele 4-5) 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
corepetiţie (cu pianină) Săli studiu cca 9-12 mp 6 
studiu individual studenţi 

sălile de studiu individual vor fi amplasate în bloc, evitând 
vecinătatea cu sălile de curs/seminar/studiu ale Facultăţii Teoretice 

 

05. DPPD: săli de curs 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Sală de curs colectiv tip 
B 

cca 42 mp 1 cursuri, lucrări practice Corp C, etaj 3 (vezi planşa7) 
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conducere departament 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Cabinet director + 
secretariat/arhivă 

cca 16 + 16 
mp 

1 conducere, gestionare administrativă Corp C, etaj 3 
se regăseşte în complex cu decanatele facultăţilor, planşa 27 

 
06. Şcoala doctorală şi programe postdoctorale / Programe şi laboratoare de cercetare / Programe de cooperare ştiinţifică interuniversitară şi 

internaţională: săli de curs, cabinete de specialitate, săli de studiu şi documentare 

Sala/funcţia Supr. Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
cursuri în cadrul ciclului de doctorat  
conferinţe, prezentări, master-class invitaţi 
cursuri ţinute de visiting professors  

Şcoala doctorală:  
cabinete activităţi 
profesori/cercetători 
invitaţi 

cca 40 mp 2 

seminarii/lucrări practice cu visiting professors 

 în perimetrul Facultăţii Teoretice 
spaţiu similar cu săli curs colectiv tip C, planşa 8 

Şcoala doctorală: 
cabinete de consultaţii 

cca 18 mp 2 consultaţii doctoranzi, masteranzi, licenţe, programe 
postdoctorale ş.a.  

Corp C, etaj 2 

Laborator de cercetare 
muzicologică 

cca 40 mp 1 activităţi de cercetare muzicologică 
expuneri, pregătiri publicaţii şi sesiuni de comunicări 
de profil 

în perimetrul Facultăţii Teoretice 
spaţiu similar cu săli curs colectiv tip C, planşa 8 

Laboratorul de cercetare 
în domeniul didacticii 
muzicale (cabinetul 
metodic) 

cca 36 mp 1 activităţi de cercetare în domeniul didacticii 
muzicale, pregătiri publicaţii şi sesiuni de 
comunicări de profil 

Corp C, etaj 2 

Laborator de procesare, 
cercetare şi valorificare 
a folclorului muzical din 
Transilvania / modul 
Muzică vocală 
tradiţională 

total  
cca 54 mp 

2 activităţi de cercetare specifică (studii, transcrieri, 
arhivări, pregătiri publicaţii de profil) 

parter, plan orientativ propus, planşa 18 
 

Laborator de creaţie şi 
producţie muzicală 
asistată de calculator 

total 
cca  54 mp 

3 activităţi de experimentare/cercetare specifică, 
utilizarea de programe, realizarea de programe 

parter 
3 săli învecinate a 3x6 m fiecare 

sediu Laborator  e-learning: elaborarea şi dezvoltarea 
de materiale, metode şi tehnici e-learning.  
organizarea de simpozioane, conferinţe, prezentări 
de profil 
realizarea de teleconferinţe pe diferite tematici 

Complex 
videoconferinţe (la 
DECID) 
 

total 
15x6 m 
cca 90 mp 

4 

cursuri ID 

parter – plan orientativ propus, planşa19 
 

realizarea de înregistrări audio documentare sau 
speciale ale producţiilor muzicale, la sediu sau în alte 
locaţii (studio mobil) 

Laboratorul electro-
acustic ( înregistrare şi 
procesare audio): 
- 1 cabină de 
înregistrare audio 
- 1 studio de editare 
audio + depozit 
aparatură şi materiale 

cabina de 
înregistrare 
cca  
2,5x3 m 
 
studio editare 
cca 32 mp 
 
 

1+1 

editare a producţiilor înregistrate în vederea 
arhivării, documentării sau realizării de produse 
media 

cabina de înregistrare: Corp G, etaj 2 – vezi planşa 2 
studio editare audio: Corp E, zona E1, etaj 2 
plan orientativ propus, planşa 20 
 
 

realizarea de înregistrări video documentare sau 
speciale ale producţiilor muzicale, la sediu sau în alte 
locaţii (studio mobil) 

Laboratorul de 
înregistrare şi porcesare 
video: studio de editare 
video + depozit 
aparatură şi materiale 

cca 27 mp 1 

editare a producţiilor înregistrate în vederea 
arhivării, documentării sau realizării de produse 
media 

studio editare video: Corp E, zona E2, etaj 2, 
plan orientativ propus, planşa 20 

Centrul de cercetare, 
creaţie şi interpretare 
muzicală 

cca 20 mp 1 activităţi de cercetare specifice 
gestionarea proiectelor de creaţie/interpretare 
(concerte de muzică contemporană, producţii clase 
de compoziţie, profiluri autori, parteneriate 
creaţie/interpretare ş.a.) 

etaj 3 
sală cu intrare separată în zona Facultăţii Teoretice 

Centrul de excelenţă 
Conexiuni educative, 
artistice şi culturale 
europene 

cca 20 mp 1 activităţi de cercetare specifice 
gestionarea proiectelor educative artistice şi culturale 
europene 

parter 
sală cu intrare separată în zona DECID 

 
alte săli cu destinaţie/amenajare specială 

Sala/funcţia Suprafața Nr. Activităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Camere de oaspeţi tip 
apartament (2 camere, 
hol, chicinetă, grup 
sanitar 

cca 48 mp 2 cazare profesori invitaţi (doctorate, master class, 
mobilităţi Erasmus, Fulbright ş.a.), colaboratori 
artistici, cercetători, oaspeţi evenimente 

Corp H, etaj 1, plan orientativ propus, planşa 33 
acces prin recepţia căminului; acces limitat în zona 
conducerii academice 

Camere de oaspeţi tip 
garsonieră (cameră, hol, 
chicinetă, grup sanitar) 

cca 36 mp 8 idem Corp H, etaj 1, plan orientativ propus, planşa 33 
acces prin recepţia căminului;  acces limitat în zona 
conducerii academice 
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07. Unităţi funcţionale de documentare/cercetare: bibliotecă, fonotecă, sală internet 

Sala/funcţia Suprafața Nr. Acivităţi Descriere/vecinătăţi 
gestionare fond de carte, evidenţă, activităţi 
biblioteconomice 

Biblioteca (complex) 
 

total cca 630 
mp 

1 

documentare, consultare, copiere, împrumut 

Corp C, parter, plan orientativ propus, planşa 22 

gestionare fond înregistrări audio şi video, evidenţă, 
activităţi copiere 

Fono-videoteca 
(complex) 

total cca 185 
mp 

1 

documentare, audiţii, vizionări 

Corp B3 + F, parter, plan orientativ propus, planşa 23 

documentare prin mijloace electronice în folosul 
activităţii de cercetare  

Sala de internet  
+ sala servere  
+ birou tehnic sistem 

total complex  
cca 84 mp 

1 

Sediul Laboratorului de informatică:  
 

parter  – plan orientativ propus, planşa 21 
preferabil sală fără ferestre 

 
 
 

08. Unităţi funcţionale auxiliare de producţie şi servicii 

Sala/funcţia Suprafața Nr. Acivităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
activităţi redacţionale publicare carte 
redacţii reviste 

Editura MediaMusica 
(complex) 

total cca 70 
mp 

1 

redactare producţii CD, DVD 

Corp H, parter, plan orientativ propus, planşa 24 

hala offset, plotter: realizare lucrări offset, plotter, 
tăiere hărtie 
depozit hârtie offset/plotter  
centru multiplicare: realizarea tipărire, multiplicare, 
tăiere hârtie 
depozit hârtie multiplicatoare 
tehnoredactare computerizată matriţe 

Atelier de microproucţie 
tipografică 
(complex) 

total cca 310 
mp 

1 

legătorie/depozit lucrări stoc 

Corp H, parter, plan orientativ propus, planşa 25 

Punct de desfacere 
produse editură (cu 
depozit de produse) 

30 1 expunere, distribuire, vânzare produse tipărite sau 
audio, video ş.a. 

în holul principal sau în foyerul studioului de concerte 

Muzeu AMGD  cca 150 mp 1 spaţiu expoziţie permanentă obiecte, imagini, 
documente ş.a.  

corp A, zona A2, etaj 3 

 
 
 

09. Conducere academică / secretariate/cadre didactice: cabinete şi birouri 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament/descriere/vecinătăţi 
sala destinată şedinţelor Senatului universitar 

sală de protocol  

Sala Senatului cca 85 mp 
(cca 7x12 m) 

1 

alte activităţi 

Corp C, et. 1, plan orientativ propus, planşa 26 

activitate rector 
registratura generală 
secretariat rectorat, spaţiu arhivă 
dispecerat curierat 

Rectorat (complex):  
Cabinet rector + 
secretariat rectorat + 
spaţiu arhivă +  
garderobă + 
grup sanitar + oficiu 

total cca 100 
mp 
 

1 

protocol 

idem, et. 1, plan orientativ propus, planşa 26 
complexul „Rectorat” este alineat cu sala Senatului astfel ca oficiul 
rectoratului să poată deservi şi sala Senatului în momentele de 
protocol 

 

Cabinet preşedinte cca 18 mp 1 activitate preşedinte idem, cabinet individual cu intrare separată, plan 
orientativ propus, planşa 27 

Cabinete prorectori cca 18 mp 2 activităţi prorectori idem, cabinete individuale cu intrare separată, plan 
orientativ propus, planşa 27 

activitate secretar ştiinţific al Senatului Cabinet secretar 
ştiinţific/secretar şef 

cca 18 mp 1 
activitate secretar şef 

idem, cabinet cu intrare separată,  partajat, plan 
orientativ propus, planşa 27 

săli pentru şedinţe cu efectiv restrâns (birou Senat, 
consilii de facultate, şedinţe de catedră)  

prezentări rapoarte ştiinţifice, examene individuale 
sau cu grupe mici 

Sală de şedinţe cca 35 mp 1 

alte activităţi 

idem, în zona cabinetelor conducerii academice, plan 
orientativ propus, planşa 27 

Secretariat Şcoala 
doctorală/birou 
programe 

cca 18 mp 1 
 

activităţi de secretariat, informaţii, evidenţă, 
consultanţă ş.a. 

idem, birou cu intrare separată, partajat cu 
Compartimentul cercetare-dezvoltare-proiecte, plan 
orientativ propus, planşa 27 

activităţi decani/director DPPD Decanate: cabinet + 
secretariat facultate 

cca16 mp 4 
activităţi secretariate facultăţi/DPPD 

Corp C, etaj 2, plan orientativ propus, planşa 28 
direcţiunea DPPD organizată similar cu decanatele  

Sala profesorală cca 105 mp 1 spaţiu de întâlnire cadre didactice: comunicare 
informală, detentă, internet, spaţiu fumători 

Corp C, etaj 2, plan orientativ propus, planşa 28 
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10. Unităţi funcţionale complementare ale activităţii academice şi de cercetare 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament/descriere/vecinătăţi 
gestionarea parteneriatelor şi relaţiilor instituţionale 
internaţionale (prospectare, planificare, organizare, 
corespondenţă, acorduri, parteneriate, documentaţii, 
studii, rapoarte, informare  ş.a.) 
gstionarea mobilităţilor şi schimburilor academice 
internaţionale 

Departamentul relaţii 
externe 

cca 18 mp 1 
 

prospectare, centralizare şi distribuire informaţii 
despre schimburile academice  

Corp C, etaj 1, birou cu intrare separată 
(planşa 27) 

activităţi legate de elaborarea şi derularea proiectelor 
de cercetare (prospectare, planificare, organizare, 
corespondenţă, acorduri, parteneriate, documentaţii, 
studii, rapoarte, informare  ş.a.) 
gestionare procesului de aplicare pentru finanţare 
programe şi proiecte de cercetare 

Compartimentul de 
cercetare-dezvoltare / 
biroul de programe şi 
proiecte 

cca 18 mp 1 

centralizare/distribuire informaţii legate de programe 
şi proiecte de cercetare 

Corp C, etaj 1, birou cu intrare separată, partajat cu 
Secretariat Şcoala doctorală 
(planşa 27) 

consiliere profesională Biroul de consiliere 
profesională 

cca 12 mp  
centralizare/distribuire informaţii despre piaţa muncii 
– evoluţie, cerinţe, oportunităţi 

Corp C, zona C3, etaj 2, birou cu intrare separată 

programare/coordonare/asistare a ativităţilor artistice 
în sălile de producţii artistice 
pregătire afişe, programe de sală 
centralizare/distribuire informaţii despre activităţile 
artistice proprii şi alte activităţi de interes 
(concursuri, cursuri de măiestrie ş.a.) 

Secretariat muzical 
+ Birou PR 

cca 40 mp 1 

Sediu al Laboratorului de management artistic 
(cercetare în domeniul managementului 
spectacolelor muzicale şi al PR) 

Corp G, zona G3, etaj 1 
birou având acces din foyerul studioului de concerte şi comunicând 
cu spaţiul aferent scenei studioului de concerte 

 

11. DECID: săli de curs 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament/descriere/vecinătăţi 
Sală de curs colectiv tip 
B (40 locuri)  

9x8 m 
cca 70 mp 

1 activităţi faţă la faţă cu grupe (cursuri, lucrări 
practice, seminarii) 

parter stânga sau demisol 

Săli tutoriale cca 9 mp 5 activităţi tutoriale parter stânga sau demisol 
alte săli cu destinaţie/amenajare specială 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament/descriere/vecinătăţi 
activităţi de conducere 
secretariat, înscrieri, gestiune documente 

Cabinet director DECID 
+ Secretariat/arhivă + 
spaţiu informaţii 

total 6x7 m 
cca 42 mp 

1 

relaţii cu publicul (informaţii, modele de formulare, 
mese de scris) 

 parter stânga, plan orientativ propus, planşa 29 

depozit materiale didactice ID Punct distribuţie 
materiale didactice + 
depozit 

cca 40 mp 1 
ghişeu împrumut 

parter stânga, spaţiu de cca. 40 mp necompartimentat, 
cu o singură uşă de acces 

 

12. TESA: cabinete, birouri, alte spaţii cu destinaţii speciale 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament/descriere/vecinătăţi 
Cabinet DGA  activitatea DGA 

+ Birou serv. tehnic  
+ administrator 

activitate şef serviciu tehnic, administrator (2 
persoane) 

+ Compart. achiziţii-
prestări servicii  
+ social 

total 6x10 m 
cca 60 mp 
 

1+1
+1 

activitate compartiment achiziţii-prestări şi social (3 
persoane) 

sub complex Sala studio*, parter, plan orientativ 
propus, planşa 30 
 
 
* spaţiu corespunzând corpurilor G, D, E, curte interioară K şi 

parţial corpul B 

Cabinet cont.şef 
 

activitate contabil şef 

+ Bbirou contabilitate  
 

activitate contabili (5 persoane) 

+  Compart. plan-
salarizare 

total 6x11 m 
cca 66 mp 
 

1+1
+1 

activitate compartiment plan-salarii (3 persoane) 

Sub complex  Sala studio, parter, plan orientativ 
propus, planşa 30 

Casierie cca 12 mp 1 activitate casier Sub complex  Sala studio, parter  
birou de mici dimensiuni, securizat,cu legătură la contabilitate  

Compart. juridic cca 9 mp 1 activitate jurist-consult Sub complex  Sala studio, parter 
Compart. audit intern cca 9 mp 1 activitate auditor intern Sub complex  Sala studio, parter 
Arhivă total 

cca 100 mp 
1 arhivare documente (contabile, istorice, personal, 

tehnice, administrative, activitate artistică etc.) 
Sub complex  Sala studio , parter , plan orientativ 
propus, planşa 31 

Magazie total 
cca 90 mp 

2 depozitare, activitate magazioner Corp G, parter 

Sală ședințe cca 24 mp 1 Activități comune Sub complex  Sala studio, parter 
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13. Ateliere: spaţii pentru lucrări de întreţinere/producţie 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Atelier de lutierie cca 36 mp 1 reparaţii instrumente cu coarde amplasarea de definit (parter?) 

Atelier de reparaţii 
instrumente cu clape 

cca 40 mp 1  amplasarea de definit (parter? demisol?) 

Atelier de reparaţii 
instrumente de suflat 

cca 25 mp 1  amplasarea de definit (parter? demisol?) 

Atelier de tâmplărie 
Atelier comun:  
lăcătuşerie, mecanică, 
electrică 

total  
cca 115 mp 

1 
1 

reparaţii deiverse, producţia unor obiecte, ansambluri 
sau subansambluri neesare instituţiei 

demisol, plan orientativ propus, planşa 32 

Alte spaţii şi servicii: 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
Hol central acces cu 
recepţie 

de definit 1 acces, controlul accesului, informaţii, loc de 
întâlnire şi comunicare, expunere afişe etc. 

Corp A, parter 
accese multiple: spre interior servicii amplasate la parter, 
scară monumentală spre foyer studio de concerte/sala cu 
orgă/conducere academică  

Bar de incintă de definit 1 detentă foyer studioul de concerte 
Centrala telefonică cca 8 mp 1 asigurarea legăturilor telefonice parter 

Parcări subterane  max. parcare atutoturisme personal, oaspeţi, studenţi demisol 

adăpost Adăpost apărare civilă cf. normative 1 

sediul laboratorului de jazz-pop-rock (pe timp de 
pace): repetiţii şi activităţi ale modulului de jazz-
pop-rock 

Corp A, demisol 

Centrale temice cf. normative 
şi necesităţi 

 asigurare încălzire pe nivele şi funcţiuni 

Vestiar personal 
curăţenie clădire (cu 
grup sanitar) 

cca 20 mp 1 saţiu coloctiv personal curăţenie, garderobă, grup 
sanitar 

parter 

Boxe materiale de 
curăţenie 

cca 4 mp 12 depozitare materiale şi ustensile pentru curăţenie câte 2 la fiecare nivel 

Grupuri sanitare cf. normative  igienă conform normativelor  
 

14. Cămin studenţesc: 

Sala/funcţia Supr. Nr. Acivităţi Amplasament, descriere/vecinătăţi 
acces şi control al circulaţiei în cămin şi camere de 
oaspeţi – cabina portar 
hol-sală aşteptare-avizier 

Spaţiu recepţie/acces 
cămin  

de definit  1 

accese: casa scări, lift 

Corp H, parter 

birou administrator cca 9 mp 1 activităţi administrative legate de căminul 
studenţesc, camerele de oaspeţi, club, cantină 

Corp H, parter 

Vestiar personal 
curăţenie cămin (cu 
grup sanitar) 

cca 12 mp 1 spaţiu colectiv personal curăţenie cămin Corp H, parter 

Cabinet medical cca 20 mp 1 servicii medicale Corp H, parter 
camere de oaspeţi total: 

3  apart. 
8 garsoniere 

 spaţii cazare  invitaţi (profesori, colaboratori artistici, 
cercetători, specialişti, doctoranzi din afara localităţii 
sau din străinătate) 

Corp H şi F2, etaj 1 
planuri orientiative anexate (tip apartament, tip 
garsonieră) – planşa 33 

camere studenţi 
+ chicinete 
+ grupuri sanitare 

24 mp 70 spaţii locuit studenţi corp H şi F2, etaj 2,3,4,5, 6 - plan orientativ propus, 
planşa 34 

cantină (complex: 
bucătărie, oficiu, cămară 
alimente, sală de mese 
studenţi, sală de mese 
cadre didactice/oaspeţi) 

total diponibil 
cca 400 mp 
 

1 asigurarea meselor pentru cca 150 studenţi +  cca 20 
persoane cadre didactice şi profesori invitaţi 

corp C, etaj 5 

sediu Asociaţia 
studenţilor 

cca 20 mp 1 activităţi Asociaţia studenţilor corp H, parter 

club studenţesc cca 100 mp 1 spaţiu multifincţional detentă corp C, etaj 5 
spălătorie cca 20 mp 1 spălat textile studenţi, cazarmament corp H, etaj 6 
uscătorie/călcătorie cca 50 mp 1 uscătorie corp H, etaj 6 
depozit central 
cazarmament 

cca 60 mp 1 depozitare cazarmament, alte obiecte corp H, etaj 6 

depozite materiale 
curăţenie şi 
cazarmament pe nivel 

cca 10 mp 5 depozitare cazarmament, alte obiecte corp H, pe nivele 

boxe spălătorie pe nivel cca 4 mp 5 curăţire curentă efecte studenţi corp H, pe nivele 
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Sediu AMGD realizat prin transformarea i construirea în continuare a cl dirii
Spitalului Jude ean de Urgen , Cluj-Napoca, str. Bucium f.n. 

Descrieri înc peri – scheme grafice 

Index plan e

PLAN A 1: Studioul de concerte i înregistr ri (nivel etaj 1 – sal /scen )
PLAN A 2: Studioul de concerte i înregistr ri (nivel etaj 2 i nivel balcon) 
PLAN A 3: Sala cu org  / Laboratorul de muzic  baroc  (nivel 1 – scen , stal) 
PLAN A 4: Sala cu org   (nivel 2 – balcon) 
PLAN A 5: Amfiteatru 
PLAN A 6: Sal  de produc ii interne 
PLAN A 7: Sal  de curs colectiv tip A (64 locuri), Sal  de curs colectiv tip B (40 locuri) 
PLAN A 8: Sal  de curs colectiv tip C (24 locuri), Sal  de curs colectiv tip D (12 locuri) 
PLAN A 9: Sal  de curs colectiv tip E (7 locuri) 
PLAN A 10: Sal  de curs individual tip A, cu s li de studiu aferente 
PLAN A 11: Sal  de curs individual tip B, Sal  de curs individual tip C
PLAN A 12: Sal  de curs ansambluri instrumente i curs pian, tip D 
PLAN A 13: Sal  de curs ansambluri instrumente/canto, tip E 
PLAN A 14: Clasa de percu ie 
PLAN A 15: Studio clasa de oper  / Laboratorul de artele spectacolului 
PLAN A 16: Studioul de coregrafie / Laboratorul de dans clasic i contemporan 
PLAN A 17: Sal  de studiu individual (pentru toate facult ile)
PLAN A 18: Laborator de procesare/cercetare/valorificare folclor muzical 
PLAN A 19: Complex pentru videoconferin e (Laboratorul e-learning) 
PLAN A 20: Laborator electro-acustic (audio) i Laborator video 
PLAN A 21: Complex Sala internet (Laboratorul de informatic )
PLAN A 22: Biblioteca 
PLAN A 23: Fono-videoteca 
PLAN A 24: Editura MediaMusica 
PLAN A 25: Atelier de microproduc ie tipografic
PLAN A 26: Sala Senatului, rectorat/secretariat/registratur  general
PLAN A 27: Cabinete conducere academic , sal edin e, departamente complementare 
PLAN A 28: Conducere/secretariate facult i/sala profesoral
PLAN A 29: DECID - Cabinet director /secretariat-arhiv /spa iu informa ii 
PLAN A 30: Cabinet DGA + serv. tehnic + administrator + achizi ii/prest ri + social 
  Birou Contabil ef + contabili + Serv. personal-salarii 
PLAN A 31: Arhiva 
PLAN A 32: Ateliere (tâmpl rie, mecanic )
PLAN A 33: Camere de oaspe i tip apartament (2 persoane) 

Camere de oaspe i tip garsonier  (1 persoan )
PLAN A 34: Camere studen i



50

S li de folosin  comun
PLAN A 1: Studioul de concerte i înregistr ri (nivel etaj 1 – sal /scen )

                                                                  exterior 
               d      

b
      c  

         
         

f  e          a  

   

          

       
       

h           g   i 

a = scena (elevat  cca 50 cm). Dimensiuni: 14x14 m (196 mp) 
b, c = „buzunare” cu rol de acces la scen ; în aceste zone: lift, sc ri, grup sanitar 
arti ti/personal, vestiar, cabin  recuziteri (cca 6 mp), cabin  machiaj (cca 9 mp), biroul 
secretariat muzical/PR 
d = coridor spate scen  (l ime cca 2 m), cu acces la scen , comunicare între buzunare 
e, f = depozite închise pentru materiale uzuale scen  (pupitre, piane, instrumente .a.)
g = spa iu pentru public, cca 300 locuri, acces principal din spate i lateral stânga; interval pe 
mijloc i dispunere în trepte. Dimensiuni: 17 m l ime, 18 m adâncime 
h = spa iu pentru foyer, bufet, garderob , grup sanitar public 
i = 3 cabine arti ti – dirijor, soli ti (cca 9 mp fiecare), cu grup sanitar arti ti 
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PLAN A 2: Studioul de concerte i înregistr ri (nivel etaj 2 i nivel balcon) 

    d       
              e        f   
           
           

             a      

        g   

           

         
         

h            b    i 

         
         
         
 c*        

      j 

a = gol scen ; b = gol sal  (deasupra acestora un „pod” de cca 1,50 m în l ime) 
c = balcon cu dispozi ie în trepte, cca 140 locuri, adîncime 6 m central, 9 m laterale 
*nivelul balconului este mai sus decât nivelul etajului 2, întrucât sala are o în l ime mai mare decât dou  etaje 

d = coridor în spatele scenei, cu posibilitate de deschidere spre scen  (pentru film ri din 
spatele scenei, efecte speciale .a.); e, f = spa ii pentru vestiare, cabine muzicieni 

g = cabina de înregistr ri; h = spa iu de definit (gol foyer? scar ?); i = spa iu pentru 
studiourile de fonotecare audio i video (inclusiv spa iu depozitare aparatur , cabluri, 
microfoane, etc.) – vezi plan a 21; j = cabin  pentru lumini, proiec ii, filmare video 

panoramic : va fi amplasat  în spatele balconului, eventual la nivelul etajului 3 (cca 10 mp) 

(în l imea total  a s lii, inclusiv pod, echivalent  cu 3 etaje – cca 10 m) 
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PLAN A 3: Sala cu org  (laboratorul de muzic  baroc )

Nivelul 1 – scen /stal

 a  
   

  b     
d       
       
       
   

c

    

e       
       

     

a = orga istoric  (în l ime maxim  a orgii = 5,70 m); b = scena (adâncime maxim
5,5 m, în l ime 0,3 m); c = stal public (adâncime cca 12,5 m), cca 110 persoane; d = intrare 

arti ti; e = intrare public 

în l imea s lii = cca 6,5 m (echiv. 2 etaje) 
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PLAN A 4: Sala cu org  - nivelul 2 – balcon 

 a  
   

  b     
d       
       
       
   

c
    

   
f

    

e       
       

     

a = orga istoric   b = gol scen ; c = gol stal; d = intrare arti ti; e = intrare public; f = balcon, 
adâncime cca 6 m (cca 40 persoane) 

capacitate total  public cca 150 persoane 
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PLAN A  5: Amfiteatru

              g     

h

j

a

k

b

l

c

m

i

         

         
e                  f  

               d     

         

a, b, c = sectoare locuri amfitetru (capacitate cca 160 persoane: 10 rânduri a câte 5+6+5 
locuri); d = platform  multifunc ional , elevat  cca 50 cm - spa iu predare, prezidiu, scen
concert: cca 11x4 m (cca 44 mp) ; e, f = spa ii depozitare securizat  materiale: câte 4x2 m 
(cca 8 mp fiecare); g = galerie superioar  cu cuiere (l ime cca 1,50 m) – dedesubt galerie 
acces la spatele s lii; h, i = galerii laterale cu cuiere, la nivelul de jos al s lii, cu acces din 
spate i din fa  (l ime cca 1,50  m); j, k, l, m = sc ri acces locuri amfiteatru (l ime cca 

0,60 m) 

suprafa  total  amfiteatru cca 15x15 m (cca 225 mp) 
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PLAN A 6 : Sal  de produc ii muzicale interne 
(toate facult ile) 

a      

      
     

b    

c      

d      

      

      

a = vestiar  + sal  de înc lzire: cca 7x5 m (cca 35 mp); b = vestibul scen : cca 7 x2 m (cca 14 
mp); c = scen - eleva ie cca 0,3 m: cca 7x5 m (cca 35 mp); d = spa iu pentru public: cca 7x10 

m (cca 70 mp), de la jum tatea s lii înspre spate în trepte 

suprafa  total  cca 7x22 m (cca 156 mp) 



56

PLAN A 7 : Sal  de curs colectiv tip A (64 locuri)

h   a b c 

   

   

g f e 

   

d   

a,b,c = dulapuri în perete destinate p str rii securizate a materialelor didactice ; d = podiu u or elevat (cca 16 
cm); e, f, g, h = nivele elevate succesive (16 cm fiecare) 

dimensiuni: 8x12 m (cca 96 mp) 

Sal  de curs colectiv tip B (40 locuri)

  a b c f e 

   

d   

a,b,c = dulapuri în perete destinate p str rii securizate a materialelor didactice; d = podiu u or elevat (cca 16 
cm); e, f = nivele elevate succesive (16 cm fiecare) 

dimensiuni: cca 8x9 m (cca 72 mp) 
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PLAN A 8 :  

Sal  de curs colectiv tip C (24 locuri)

   a 

    

a = dulap în perete destinat p str rii securizate a materialelor didactice 

dimensiuni : cca 7x7 m (cca49 mp) 

Sal  de curs colectiv tip D (12 locuri)

   a 

    

a = dulap în perete destinat p str rii securizate a materialelor didactice 
dimensiuni : cca 7x5 m (cca 35 mp) 
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PLAN A 9 :  

Sal  de curs colectiv tip E (7 locuri)

    

   

a

a = dulap în perete destinat p str rii securizate a materialelor didactice 
dimensiuni : cca 5x5 m (cca 25 mp) 
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PLAN A 10 : Sal  de curs individual tip A 
(la Facultatea de Interpretare : flaut, oboi, clarinet, fagot, trompet , vioar , viol , clavecin 

i la Facultatea de Art  Scenic  : canto, lied-oratoriu) 

     

 a b    

a, b = garderob i dulap în perete destinat p str rii securizate a materialelor, partiturilor etc. 

dimensiuni : 20-25 mp 

Pentru Facultatea de interpretare, studii instrumentale : flaut, oboi, clainet, fagot, trompet , vioar , violoncel  
(total 7 specialit i) sunt de dorit solu ii cu gruparea unor s li de studiu în jurul s lilor de curs, de ex. : 

g b  e a 

c     
     
  f  

  d   

a = sala de curs, cu pian : cca 6x4,5 m (cca 28 mp, inclusiv dulapuri în perete) ; b = sal  de corepeti ie, cu 
pianin  : cca 4x3,5 (cca 14 mp, inclusiv dulap în perete); c = sala de studiu : cca 3,5x2,5 (cca 9 mp) ; d = 

coridor intern distribu ie ;  e, f, g = dulapuri în perete 

total suprafa  complex = cca 9,5x6 m (cca 57 mp) 

(Pozi ionarea u ilor i a ferestrelor precum i a dulapurilor în perete poate varia în func ie de amplasarea 
concret  a înc perilor i de rela ia cu înc perile adiacente) 
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PLAN A 11 :  

Sal  de curs individual tip B 
(la Facultatea de Interpretare, instrumente masive : trombon-tub , contrabas, violoncel, corn) 

   a 

a = spa iu de amenajat în vederea depozit rii securizate a instrumentelor de mari dimensiuni i ca garderob ,
dulap în perete pentru accesorii, materiale, partituri etc. 

suprafa a cca 30-36 mp (inclusiv spa iul de depozitare) 

Pentru cele 4 specialit i : trombon-tub , contrabas, violoncel, corn sunt de dorit solu ii cu gruparea unor s li 
de studiu în jurul s lilor de curs, similar cu s lile de tip A 

Sal  de curs individual tip C 

(la Facultatea de Interpretare : harf , chitar , recorder .a. i la Facultatea Teoretic  : citire de partituri, pian 
tehnic, modul instrumental, canto coral) 

                                        

a

a = spa iu de amenajat în vederea depozit rii securizate a instrumentelor de mari dimensiuni i ca garderob ,
dulap în perete pentru accesorii, materiale, partituri etc. – în cazul s lii de harf ; în celelalte cazuri spa iul

respectiv poate fi folosit pentru pozi ionarea unei pianine 

suprafa  = cca 10-12 mp 

(pozi ionarea u ii i a ferestrelor precum i a dulapurilor în perete poate varia în func ie de amplasarea 
concret  a înc perii i rela ia cu înc perile adiacente) 
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PLAN A 12 : Sal  de curs ansambluri instrumentale i pian, tip D
(la Facultatea de Interpretare : pian, ansambluri muzic  de camer )

a

b     

c

a, b, c = garderob i dulapuri în perete destinate p str rii securizate a materialelor, partiturilor etc. 

suprafa  = cca 35 mp 
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PLAN A 13 : Sal  de curs ansambluri instrumente/canto, tip E
(la Facultatea de Interpretare : ansambluri muzic  de camer

i la Facultatea de Art  Scenic  : ansambluri de cânt re i) 

a

b     d 

c

e

a, b, c = garderob i dulapuri în perete destinate p str rii securizate a materialelor, partiturilor etc. 
d = platou ansamblu, elevat cu cca 20 cm fa  de nivelul s lii (e) 

e = spa iu pentru profesor, asisten

suprafa  = cca 60 mp 
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PLAN A 14 : Clasa de percu ie
(Facultatea Interpretare) 

 e    a   

d        

        

        

c     b   

        

  f      

a = sala de ansamblu i curs : cca 6x6,5 m (cca 40 mp); b = depozit instrumente, materiale : cca 2x6 m (cca 
12 mp) ; c, d = s li de studiu : cca 12 mp fiecare ; e = sal  de studiu cu dulap în perete pentru depozitarea de 

materiale, instrumente: cca 16 mp; f = coridor intern distribu ie

total suprafa  complex = cca 100 mp 
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PLAN A 15 : Studio clasa de oper  (Laborator artele spectacolului) 

(la Facultatea Art  Scenic )

k  g   h      

           

  j         

f  i      

  e         
     

a

d

    loc pianin

b

  c         

l        m   

a = scena (nivel elevat cu 50 cm) : cca 8x8 m (cca 64 mp) ; b = spa iu profesori : cca 10x3 m (cca 30 mp) ; 
c, d, e = coridoare de acces în scen  pentru interpre i (l ime cca. 1 m); f = sal  de machiaj : cca 3,5x3,5 m 
(cca 10 mp) ; g = cabin  de înc lzire vocal  : cca 3,5x3,5 m (cca 10 mp) ; h, i = vestiare : cca 3,5x7m  
(cca 25 mp) fiecare ; j = coridor acces interpre i (l ime cca 1,5 m) ; k = grup sanitar : cca 1,5x3,5 m  
(cca 5 mp); l = depozit materiale scen : cca 2,5x9 m (cca 22 mp); m = depozit tehnic (lumini, sonorizare): 
cca 3x3 m (cca 9 mp) 

total suptafa  complex = 12x20 m (cca 240 mp) 
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PLAN A 16 : Studioul de coregrafie (Laboratorul de dans clasic i contemporan) 
(la Facultatea Art  Scenic )

a         

b    c    f 

d    e     

a = coridor în interiorul grupului de s li, pentru distribu ia accesului la vestiare i sal  (l ime cca 1 m) ; 
b, c = vestiare: cca 4x4 m (cca 16 mp) fiecare; d, e = grupuri sanitare cu du : cca 2x4 m (cca 8 mp fiecare) 

f  = sala de exerci ii: cca 7x7 m (cca 49 mp) 

total suprafa  complex = cca 7x15 m (cca 105 mp) 
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PLAN A 17: Sal  de studiu individual 
(la toate facult ile) 

a
b
c

   

d

a, b, c, d etc. = dulap în perete cu boxe destinat p str rii securizate a obiectelor studen ilor

pozi ionarea u ii i a ferestrelor precum i a dulapurilor în perete poate varia în func ie de amplasarea 
concret  a înc perii i rela ia cu înc perile adiacente, de ex. : 

    CORIDOR 
   

      

sau alte solu ii posibile 
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PLAN A 18: Laborator de procesare/cercetare/valorificare a folclorului muzical 

b

    

  a 

    

a = sal  laborator: cca 9x6 m, inclusiv sala b); b = sal  transcrip ii, arhivare: cca 4,5x3 m (cca 14 mp) 

suprafa a total  cca 54 mp 
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Plan a 19: Complex pentru videoconferin e (Laboratorul e-learning) 

   
   

   

b   

   

   

c   

   

   

a = sal  de curs „la distan ”, echipat  pentru videoconferin : cca 6x8 m (cca 48 mp); b = cabina tehnic :
cca 6x3 m (cca 18 mp); c = sal  pentru teleconferin e manageriale: cca 6x4 m (cca 24 mp) 

suprafa  total  complex cca 6x15 m (cca 150 mp) 
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Plan a 20 
Laboratorul electro-acustic (înregistrare i procesare audio) i Laboratorul de înregistrare i porcesare video 

b

    

c

      

b’      

a’ c   d  

      

a

    

c

a/a’ = studio editare audio cu spa iu depozit: cca 32 mp total; b/b’ = studio editare video:  
cca 27 mp total; c = coridor, l ime cca 1,20 m; d = casa sc rilor 
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PLAN A 21: Complex sala de internet (Laboratorul de informatic )

 b   
a    

    

 c   

    

    

d
   

a = sal  servere: cca 6x3 m (cca 18 mp); b = birou tehnic sistem: cca 3x3 m (cca 9 mp); c = recep ie,
deservire, depanare: cca 3x3 m (cca 9 mp); d = sala internet: cca 8x6 m (cca 48 mp) 

suprafa  total  complex cca 6x14 m (cca 84 mp) 
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PLAN A 22: Biblioteca 

    d 

        
(scar )

        

     d 

c     d     d  

    b    
        
        
    a    

 e       

a = informa ii, solicit ri c r i; b = ghi eu împrumut: spa iile // a + b cca 3x7 m (cca 21 mp);  
c = sala de lectur : cca 6x10 m (60 mp); d = spa ii depozite în suprafa  total  de cca 355 mp;  

e = birou bibliotecar ef: cca 10 mp 
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PLAN A 23: Fono-videoteca 

a = acces public, fi ier: cca 2,5x8 m (cca 20 mp); b = ghi eu împrumut: cca 3,5x3 m  
(cca 11 mp); c = birou redactor ef : cca 3,5x3 m (cca 11 mp); d = spa iu depozite; cca 18x6 
m (cca 96 mp); e, f = s li de audi ie/vizionare: cca 6x4 m (cca 24 mp) fiecare; g = coridor 

trecere spre corpul H (amplasament curte interioar  J); h = casa sc rilor 

total suprafa  complex fono-viedotec  = cca 185 mp 

       

   h    

 d      

       
 c b   g  

a    

 e f     
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PLAN A 24: Editura MediaMusica 

d   b 

a

c

        

       

a = secretariat: cca 10 mp; b = tehnoredactori: spa iile a+b cca 5,5x6 m (cca 33 mp); c = 
director editur , redac ie: cca 3,5x6 m (cca 21 mp); d = redac ii reviste: cca 3x6 m 

(cca 18 mp) 

total suprafa  complex editur : cca 6x12 m (cca 72 mp) 
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PLAN A 25 
Atelier de multiplicare i microproduc ie tipografic

     

b

       

d

 a             
    

c

      
e

    

            
i

          
g

   f           
              

           h   

a = coridor de acces (l ime cca 1,20m); b = Editura MediaMusica i redac ii reviste 
(suprafa a total  cca 12x6 m, 72 mp); c = spa iu utilaje multiplicare: cca 7,50x8,50 m (cca 64 
mp); d, e = spa ii leg torie (adunat pagini, legat, finisat, ambalat): cca 6x4 m + 5x7,50 m (cca 
63 mp); f = spa iu offset i plotter: cca 9x11 m (cca 99 mp); g = spa iu ghilotin : cca 3x2 m 
(cca 6 mp); h = depozit hârtie: cca 6x5 m + 3 mp (cca 33 mp); i = depozit carte: cca 5x4 m + 

3 mp (cca 23 mp) 

total suprafa  complex (inclusiv editur ) cca 16x24 m (cca 384 mp) 
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PLAN A 26 : Sala Senatului, rectorat-secretariat-registratur  general

1       

2       
       
       

3       

4       

5   6    

7       

       
     

1 = cabinet rector : cca 7x4,5 (cca 35 mp); 2 = secretariat-registratur : cca 7x4,5 m (cca 35 
mp); 3 = spa iu arhiv  secretariat; 4 = garderob , coridor interior: suprafe ele 3 + 4 cca 7x2,5 
m (cca 17 mp); 5 = grup sanitar (wc + du ); 6 = oficiu (ap  curent , aragaz): suprafe ele 5 + 6 
cca 7x2,5 m (cca 17 mp) ; 7 = sala Senatului universitar (func ioneaz i ca sal  de protocol): 

cca 7x12 m (cca 84 mp) 

total suprafa  complex: 7x26 m (cca 182 mp) 
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PLAN A 27: Cabinete conducere academic , sal edin e, departamente 
complementare 

sala de edin e

birou  
secretar  t. Senat 
+ secretar ef

cabinet 
Pre edinte 

cabinet 
prorector  înv. 

cabinet 
prorector  cercet. 

(sc ri)

secretar doctorat 
+ birou programe 

Dept. rela ii 
externe 

dimensiunile s lii de edin e: cca 5 x 7 m (cca 35 mp) 
dimensiunile cabinetelor/birourilor : cca 5 x 3,60 (cca 18 mp) 
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PLAN A 28: Conducere/secretariate facult i

           
 decanat 

Art  scenic
       director 

DPPD

 secretariat        secretariat  
 Art  scenic         DPPD  
           
 sp iu 

arhiv
   spa iu afi aj i

circula ie 
   spa iu 

arhiv
 spa iu 

arhiv
       spa iu 

arhiv
 secretariat        secretariat  
 Interpretare        Teoretic  
           
 decanat 

Interpretare 
       decanat 

Teoretic

      v       
 t          t  

             
             

     s.p.     s.p.f.   

   

v = vestibul; s.p. = sala profesoral ; s.p.f. = sal  pentru fum tori; t = loggia 

dimensiuni cabinete/birouri: cca 4,5 x 3,6 m (cca 16 mp)  
dimensiuni spa iu central afi aj: cca 14 x 6 m (cca 84 mp) 
suprafa a global  a complexului sala profesoral : cca 15 x 7 m (cca 105 mp) 
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PLAN A 29 : DECID - Cabinet director /secretariat-arhiv /spa iu informa ii 

a b                               

    

    

c    

a = cabinet director DECID: cca 3,5x2,5 m (cca 9mp) ;  b = secretariat: cca 3,5x4,5 m (cca 16 
mp); c = spa iu informa ii: cca 7x2,5m (cca 17 mp) 

suprafa a  global : cca 7x6 m (cca 42 mp) 
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PLAN A 30: Cabinet DGA + serv. tehnic + administrator + achizi ii/prest ri + social 

Achizi ii/prest ri serv. 
Serv. social 

(3 pers.) 

DGA

a

ef serv. tehnic-investi ii

Administrator 

(2 pers.) 

    b 

c
 d   

     

a = cabinet director general administrativ: cca 4,5x3 m (cca 14 mp); b = birou 
tehnic/administrativ: cca 3,5 x 6 m (cca 21 mp); c = birou achizi ii/social: cca 3,5x6 m 

(cca 21 mp); d = sas 

suprafa  total  grup birouri (inclusiv sas): cca 6x10 m (cca 60 mp) 

Birou Contabil ef + contabili + Serv. personal-salarii 

a = cabinet contabil ef: cca 3x4,5 m (cca 14 mp); b = birou contabilitate: cca 6x4,5 m (cca 
28 mp); c = birou personal-salarii: cca 3,5 x 6 m (cca 21 mp); d = sas 

suprafa  total  grup birouri: cca 6x11 m (cca 66 mp) 

Serv. personal-salarii 

(3 pers.) 

Contabil ef 

a

 Contabili 

(5 pers.) 

b

     
c     
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PLAN A 31: Arhiva 

b   a 

    

    

c    

d    

a = sal  de studiu: cca 2x2,5 m (5 mp); b = birou arhivar (predare-primire documente): cca 
3,5x2 m (cca 7 mp); c, d = depozite, cca 45 mp fiecare 

suprafa  total  complex arhiv  cca 100 mp 
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PLAN A 32: Ateliere 

 a    
e

     
     

    d 

  b  c 

     
     
     
    c 

     
    f 

     

     
g

a = acces auto (cca 3,5 m l ime); b = vestiar; c = grupuri sanitare femei / b rba i (dimensiuni 
totale b + c cca 6x5 m, 30 mp); d = atelier tâmpl rie: cca 6x4,5 m (cca 27 mp); e = depozit 

atelier de tâmpl rie: cca 6x2,5 m (15 mp); f = atelier mecanic: cca 6x4,5 m (cca 27 mp); g = 
depozit atelier mecanic: cca 6x2.5 m (cca 15 mp). 

suprafa  total  complex atelier = cca 6x19 m, cca 115 mp 
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Plan a 33: 
Camere de oaspe i tip apartament (2 persoane) 

  d      

zon
chicinet

   b  

a      

      

 c     

      

a = living; b = dormitor pat dublu; c = grup sanitar (du , wc, chiuvet ); d = balcon - op ional 
total suprafa  apartament = cca 6x8 m (cca 48 mp) 

Camere de oaspe i tip garsonier  (1 persoan )

  d      

zon
chicinet

     

a     z.d. 

      

 b     

       c

a = camer  cu zon  dormitor i zon  chicinet ; b = grup sanitar (du , wc, chiuvet ); c = dulap 
în perete; d = balcon (op ional) 

total suprafa  garsonier  = cca 6x6 m (cca 36 mp) 
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Plan a 34 

Camer  studen i 2 sau 3 paturi (model Kolping) 

 a    

dp   c dp 
dp    b 

     
        e    
     

a = camer : cca 4x4 m (16 mp); b = grup sanitar: cca 1,80 x 1,80 (cca 3 mp); c = chicinet
(1,30 x 0,65); dp = dulapuri în perete; e = zon  antreu 

total suprafa  complex = cca 6 x 4 m (cca 24 mp) 




