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Plan operaţional 2008- 2009  
 

Obiectiv principal: Realizare etapei corespunzătoare strategiei pe termen lung pentru 
anul universitar 2008- 2009 
 
Obiective specifice: 
 
Sistemul de învăţământ 

• Efectuarea acreditării de către ARACIS a masterului după sistemul Bologna 
• Efectuarea evaluării insistuţionale de către ARACIS 
• Dezvoltarea planului de învăţământ prin asimilarea totală a structurilor propuse prin 

sistemul Bologna 
• Dezvoltarea tuturor structurilor de învăţământ şi a programelor analitice prin asimilarea 

formelor noi de comunicare şi a limbajelor artistice contemporane 
• Echilibrarea structurilor didactice prin promovarea la funcţiile de lector, conferenţiar şi 

profesor a cadrelor didactice care întrunesc condiţiile 
 

 
 Plan de investiţii 
 

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CAZARE 
 
CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI ŞI REPARAŢII CAPITALE 
 
Unitatea: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI 
Denumirea imobilului  supus intervenţiei:  FAP- Sectia SCULPTURA 
Amplasament                                               Calea Grivitei nr.22 
Natura lucrărilor:                                       Consolidare imobil 
Funcţiunea clădirii:                                   spatiu de invatamint 
Lucrare nouă/continuare:                         continuare 
Prioritatea de intervenţie :                       1 
 
DATE GENERALE 
Suprafaţa construită                        610,00 mp 
Suprafaţa desfăşurată                     800,00 mp 
Regim de înălţime                           P+1E,Parter 
Structura de rezistenţă:                 zidarie de caramida portanta, plansee de metal si bolti 
Sistem de acoperire/învelitoare: acoperisul este de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla 
zincata 
Monument istoric/arhitectură:imobilul se gaseste in zona protejata 
 
B. STADIUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAŢIILOR 
Expertiză tehnică :           da 
Studiu de fezabilitate:     da  
Proiect de execuţie:       da 
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C. DOCUMENTUL DE APROBARE 
Decizie/hotărâre – nr. 1756 / 15.05.2008 
 
D. INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 
Valoarea lucrărilor (lună/an: 4 300 mii lei/ aprilie 2008 
Durata de realizare (nr. luni:12 luni 
 
E. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 
 
Data începerii lucrărilor (lună/an):                     01.10.2008 
Data programată pentru finalizare (lună/an)     01.10.2009 
 
 

A. DESCRIEREA PE SCURT A LUCRĂRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ 
FINANŢARE 

Lucrari la partea de rezistenta a constructiei (consolidare si elemente. noi) 
Lucrari la partea de arhitectura ( reparatii elemente  existente si lucrari noi). 
Lucrari la partea de instalatii interioare si exterioare 
Se va realiza si mansardarea  in volumul actual al podului cu mentinerea formei actuale a 
acoperisului, pentru crearea de noi ateliere destinate sectiei de sculptura. 
 

DENUMIREA Obiectivului  de investiţii 

 

EXTINDERE  SI  REMODELARE  FUNCTIONALA  UNIVERSITATEA  NATIONALA DE  ARTE  
BUCURESTI  (FARA CASA ROBESCU) 

TIPUL OBIECTIVULUI : nou 

B. Date generale 

Judeţ/ 

Sector 

Municipiul/ 

Oraş/ 

Comună 

Amplasament 

Avizul CTE 
M.Ed.C.T/ 

Interministerial 

Nr…..Data 

Nr. şi data aprobării 

Studiului de fezabilitate 

(HG/Ordin/Decizie) 

 

1 BUCURESTI Budisteanu 
nr.19 
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C. Date privind principalii indicatori tehnico-economici 

Valoarea totală aprobată a obiectivului 

(în preţuri luna ……, anul……..) 

      INV 

    C+M         (mii lei) 

Capacităţi aprobate 

(în unităţi fizice: 

 Ad-mp; Nr. loc. cazare; 
etc) 

Durata de realizare aprobată 

(număr luni) 

10 500 mii lei/ august 2008 

estimare 

2  219 mp, S+P+6E 36 luni 

 

D. Date privind derularea lucrărilor   

Valoarea totală 

la deschiderea 

finanţării 

(licitată) 

(în preţuri 

luna….an….) 

INV 

C+M 

(mii lei) 

Durata de 

realizare 

contractată 

 

 

(nr. luni) 

Data 
începerii 

execuţiei 

investiţiei 

 

 

(luna/an) 

Data 

programată 

pentru 
punerea în 
funcţiune 

 

(luna/an) 

Valoarea 

decontată 
actualizată 
până la 

31.12.2007 

 

INV 

C+M 

(mii lei) 

Suma alocată 
în 2008 

 

INV 

C+M 

 

(mii lei) 

Suma 
preconizată a se 
deconta în 2008 

 

INV 

C+M 

 

(mii lei) 

Rest de executat 
la 31.12.2008*) 

 

INV 

C+M 

(mii lei) 

Valoarea 
propusă 
pentru 
finanţare 
în 2009 

INV 

C+M 

(mii lei) 

   TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 

 

       3 500 

STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR ÎN FUNCŢIE DE CHELTUIELILE PRELIMINATE  LA  
31.12.2008 

 Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti impreuna cu Ordinul Arhitectilor din Romania a 
lansat un concurs de arhitectura pentru proiectul extinderii si remodelarii functionale a sediului  
Universitatii Nationale de Arte din str. Gral. Budisteanu nr.19. Scopul concursului il constituie 
selectarea in prima faza a cinci solutii si, in faza a doua, a uneia dintre acestea, ca parte a unei 
proceduri care va conduce la atribuirea contractului de proiectare echipei sau concurentului 
castigator. Anuntarea rezultatelor finale urmata de o expozitie publica prezentind toate 
proiectele participante la concurs va avea loc pe 06.10.2008.Editarea catalogului concursului de 
soluţii. 


