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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare 

infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu” 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Cu un număr de 12 unităţi militare active, garnizoana Sibiu desfăşoară 

activităţi complexe de instruire şi pregătire a personalului militar, dar şi de 

coordonare, comandă şi control a activităţilor militare de interes sporit desfăşurate 

în zonă, în parteneriat cu structuri de nivel internaţional. În completarea 

proiectelor NSIP şi ERI ce se implementează în zonă, se propun a fi implementate 

şi proiecte naţionale de investiţie imobiliară. 

Totodată, importanţa strategică a zonei, preconizată a se contura ca un 

important centru de comandă şi control între structuri militare atât naționale cât și 

străine, în special din țări membre NATO, recomandă realizarea unor obiective 

care să răspundă cerinţelor operaţionale impuse de tratate de cooperare încheiate la 

nivel internaţional, menite să conducă la creşterea securităţii regionale a NATO. 

În baza Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale, republicată, şi a Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, 

precum şi a angajamentelor internaţionale asumate de Romania, Ministerul 

Apărării Naţionale a elaborat propunerea de constituire pe teritoriul naţional a unei 

capabilităţi multinaţionale de comandă şi control în domeniul terestru care să fie 

pusă la dispoziţia NATO. 

Această capabilitate trebuie să fie în măsură să îndeplinească, pe timp de pace, 

criză şi conflict, funcţiile unui Comandament de componentă terestră (LCC) şi să 

planifice, să coordoneze şi să conducă în operaţii forţe naţionale, precum şi alte 

forţe aliate şi/sau partenere primite în subordine. 

Prin realizarea obiectivului de investiţie imobiliară se va asigura baza necesară 

desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de comandă şi control NATO în 

regiunea Mării Negre. În conformitate cu strategia NATO pentru Europa de Est și 

a tratatelor internaţionale la care România a aderat, este imperios necesară 

implementarea programelor specifice de dezvoltare a bazei materiale şi logistice.  

În contextul demersului de adaptare a structurii de comandă NATO şi în 

condiţiile necesităţii de adaptare la un mediu de securitate regional şi internaţional 

instabil, România a avut iniţiativa construirii unei capabilităţi de comandă şi 

control multinaţional de nivel corp de armată. Asigurarea coerenţei operaţionale 

dintre planurile de apărare la nivel naţional şi cele aliate, precum şi o mai bună 

integrare operaţională cu forţele aliate şi cu forţele unor parteneri strategici, se va 

putea realiza prin intermediul obiectivului de investiţie imobiliară care face 

obiectul proiectului de hotărâre a Guvernului, şi anume construirea 

Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est (Headquarters Multinational 
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Corps South-Est/HQ MNC-SE). 

În acest sens, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat constituirea pe 

teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est prin 

Hotărârea C.S.A.T. nr. S-131 din 11.12.2018, conform Memorandumului nr. I.S. 

1339 din 27.11.2018. 

Cazarma 562 Sibiu este situată ȋn municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-

32, judeţul Sibiu și beneficiază de alimentare cu energie electrică, energie 

termică, gaze naturale, canalizare şi apă de consum, necesare funcţionării în 

condiţii normale. Acestea sunt asigurate prin contracte cu furnizorii locali. 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia. 

2. Schimbări 

preconizate 

Realizarea obiectivului de investiţie în cazarma 562 Sibiu va conduce la buna 

funcţionare a structurilor de comandă şi control, precum şi a celor de securitate de 

nivel naţional şi regional, prin realizarea unor obiective de investiţie care să 

asigure nu doar buna desfăşurare a activităţilor specifice, ci şi un sprijin logistic 

operativ. 

Proiectul de investiție propus în cazarma 562 Sibiu este grupat în mai multe 

obiective generale, dispuse în funcție de destinație și interoperabilitate. 

Prin realizarea proiectului de investiţie imobiliară, actualele construcții 

propuse pentru consolidare și reabilitare, noile construcţii şi infrastructura 

aferentă vor fi dimensionate, dispuse şi dotate corespunzător funcţiunilor 

necesare şi nevoilor personalului, respectând standardele, normele şi legislaţia de 

specialitate din domeniu.  

Toate spaţiile vor avea un nivel deosebit în ceea ce privește dotările şi 

finisajele interioare, asigurându-se un grad înalt de confort impus de standardele 

NATO. 

Proiectul de investiție imobiliară va cuprinde:  

- lucrări de demolare clădiri; 

- lucrări de construire clădiri; 

- construcții cu instalațiile aferente;  

- amenajări militare cu rol de protecție; 

- împrejmuiri, drumuri, alei și platforme;  

- devieri rețele existente și proiectare de noi rețele de apă, canalizare, 

termice, gaz etc.; 

- refacere și redimensionare de branșamente la rețelele de utilități publice,  

după caz. 

Obiectele propuse prin proiectul de invstiție sunt: 

Denumire 
Regim de 

înălțime 

Scd (mp)/ 

L (m)  

Obiect 01. CONSTRUCȚII PROPUSE PENTRU DEMOLARE 

Obiect 01.1 Pavilion P - Magazie Parter 722,00 

Obiect 01.2 Pavilion P1 - Remiză auto Parter 650,00 

Obiect 01.3 Pavilion N - Sală de mese Parter 738,00 

Obiect 01.4 Pavilion L - Remiză auto Parter 650,00 

Obiect 01.5 Pavilion K - Punct control Parter 9,00 

Obiect 01.6 Pavilion T - Stație CL Parter 5,00 

Obiect 01.7 Pavilion H3 - Punct control Parter 27,00 

Obiect 01.8 Pavilion M - Centrală termică Parter 392,00 

Obiect 01.9 Pavilion S - Post trafo Parter 32,00 
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Obiect 01.10 
Depozite de combustibil îngropate și ruine 

existente 
60,00 

Obiect 01.11 Împrejmuire  456,06 

Obiect 01.12 Suprafețe carosabile și pietonale 8.643,00 

Obiect 01.13 Dezafectare rețele existente 1.055,00 

Obiect 02. CONSOLIDARE PAVILIOANE EXISTENTE 

Obiect 02.1 Pavilion A1- Tribunal Sp+P+3E+pod 6.772,00 

Obiect 02.2 Pavilion F - Săli de curs S+P+3E 4.670,00 

Obiect 02.3 Pavilion G - Săli de curs Sp+P+3E 3.969,00 

Obiect 02.4 Pavilion I - Infirmerie Parter 168,00 

Obiect 03. REABILITARE SI EXTINDERE PAVILIOANE EXISTENTE 

Obiect 03.1 Pavilion A1- Administrativ Sp+P+3E+M 8.600,60 

Obiect 03.2 Pavilion F - Administrativ S+P+3E+pod 4.903,00 

Obiect 03.3 
Pavilion G - Bloc alimentar și 

administrativ 
Sp+P+3E+Mp 4.806,30 

Obiect 03.4 Pavilion I - Infirmerie Parter 168,00 

Obiect 04. PAVILIOANE NOU PROPUSE 

Obiect 04.1 Pavilion A2 - Administrativ Sp+P+4E+Eth 6.151,50 

Obiect 04.2 Pavilion Z - Parcare auto Sth+P+3E 14.707,00 

Obiect 04.3 
Pavilion M - Pavilion 

multifuncțional 
P+E1+E2p 2.962,00 

Obiect 04.4 
Pavilion PC1 - Punct control și 

copertină 
Parter 547,00 

Obiect 04.5 
Pavilion D - Pavilion recepție 

materiale și corespondență 
Parter 104,10 

Obiect 04.6 Pavilion C - Corp de pază Parter 764,00 

Obiect 04.7 Pavilion R - Remiză PSI P+E1p 860,00 

Obiect 04.8 Pavilion T - Pavilion tehnic Parter 397,10 

Obiect 04.9 Pavilion P - Pasarelă pietonală P+2E 3.633,30 

Obiect 04.10 Pavilion X - Foișor de pază  Parter 
64,60  

/ 4 bucăți 

Obiect 04.11 

Pavilion H - Gheretă 

termoizolată pentru punct de 

control acces în incintă  

Parter 
122,15 

 /4 bucăți  

Obiect 04.12 Pavilion Y  - Gospodărie de apă S 300,00 

Obiect 04.13 Pavilion L  - Locașuri de tragere S 
40,00 

/10 bucăți 

Obiect 04.14 
Pavilion G100  - Conexiune 

subterană 
S 168,00 

Obiect 04.15 
Pavilion F100  - Conexiune 

subterană 
S 195,00 

Obiect 04.16 
Pavilion A100  - Conexiune 

subterană 
S 262,00 

Obiect 05. ÎMPREJMUIRE 

Obiect 05.1 Împrejmuire perimetrală din beton armat  850,00 

Obiect 05.2 Împrejmuire de incintă din panouri metalice  450,00 

Obiect 06. TERENURI DE SPORT 



4 din 8 

Obiect 06.1 Teren de tenis 825,00 

Obiect 06.2 Terenuri de squash 350,00 

Obiect 07. SUPRAFEȚE CAROSABILE ȘI PIETONALE NOU 

PROPUSE 

Obiect 07.1 Drumuri auto de incintă 6.320,95 

Obiect 07.2 
Lucrări de racordare accese auto la domeniul 

public 
910,00 

Obiect 07.3 Alei pietonale 1.225,00 

Obiect 07.4 Platforme carosabile 5.275,00 

Obiect 07.5 Amenajări spații pietonale publice 560,00 

Obiect 08. AMENAJĂRI EXTERIOARE 

Obiect 08.1 Amenajare peisageră 1.500,00 

Obiect 08.2 Mobilier urban  

Obiect 08.3 Signalistică  

Obiect 09. SISTEME DE PROTECȚIE FIZICĂ SCA 

Obiect 09.1 Barieră acces auto antitero  7 bucăți 

Obiect 09.2 Bolarzi liniari  13 bucăți 

Obiect 09.3 Pilomat cilindric  fix din beton armat 150 bucăți 

Obiect 09.4 Pilomat cilindric retractabil  10 bucăți 

Obiect 09.5 Elemente de protecție perimetrală - concertină  

Obiect 09.6 Elemente de protecție perimetrală (valuri de concertină) 

Obiect 09.7 Blocuri masive din beton armat 

Obiect 10. SISOM GENERAL 

Obiect 11. REȚEA DE CABLARE STRUCTURALĂ VOCE -DATE 

Obiect 12. LUCRĂRI DE PROTECȚIE TEMPEST (protecție 

electromagnetică) 

Obiect 13. EXTINDERE TRASEE DE CANALIZAȚIE IT&C 

Obiect 14. GRUPURI GENERATOARE DE JOASĂ TENSIUNE 

Obiect 15. ILUMINAT PERIMETRAL 

Obiect 16. ILUMINAT INCINTĂ 

Obiect 17. REȚELE UTILITĂȚI 

Obiect 17.1 Rețea de alimentare cu apă 

Obiect 17.2 Rețea de stingere incendiu 

Obiect 17.3 Rețea canalizare menajeră 

Obiect 17.4 Rețea de canalizare pluvială 

Obiect 17.5 Rețele termice 

Obiect 17.6 Instalație de alimentare cu gaze naturale  

Obiect 17.7 Racord electric la rețea de medie tensiune 

Obiect 17.8 Rețele electrice exterioare 

Obiect 18. INSTALAȚII ELECTRICE DE CURENȚI SLABI 

Obiect 19. MIJLOACE MOBILE PENTRU SUBUNITĂȚI DE 

INTERVENȚIE MMSI 

Obiect 20. RELOCARE INSTALAȚII GAZE 

  

3. Alte 

informaţii 

Nu este cazul. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii Nu este cazul. 

3. Impactul social  Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei- 

Indicatori 
Anul 

curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 

ani  2020 2021 2022 2023 2024 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) bugetul de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

b) bugete locale:  

(i) impozit pe profit; 

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

(i) contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) bugetul de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 b) bugete locale:  

(i)  cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

 3. Impact financiar, plus/minus, din care:  

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor cheltuielilor 

bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 
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7. Alte informaţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţarea obiectivului de investiţii se face 

de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale, în limita 

sumelor aprobate anual cu această 

destinaţie, precum şi din alte surse legal 

constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Nu este cazul. 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice Nu este cazul. 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară  în  cazul  proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 
Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 
Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, instituite de cercetare şi alte organisme 

implicate 
Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările 

ulterioare 

Nu este cazul. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/ 2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu 

modificările și completările ulterioare 

A fost obținut Avizul Consiliului 

Interministerial de Avizare Lucrări 

Publice de Interes Naţional şi 

Locuinţe nr. 11/25.03.2020, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 

150/2010 pentru înființarea, 

organizarea și funcționarea 

Consiliului Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 
Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Conform art. 6 alin. a) din Legea 

nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia 

publică, republicată, nu este 

necesară  îndeplinirea obligaţiei 

de transparenţă în cadrul 

procedurilor de elaborare a 

proiectului de act normativ, 

documentațiile tehnico-

economice pentru realizarea 

obiectivului de investiție, în toate 

etapele de elaborare, având nivel 

de clasificare „Secret de 

serviciu”. Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de 

către  autorităţile  administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Prevederile proiectului de act 

normativ vor fi puse în aplicare 

de Ministerul Apărării Naţionale, 

fără a fi înfiinţate alte structuri 

sau extinse competenţele 

instituţiilor existente. 2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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În scopul celor prezentate a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură necesară 

Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu”, pe care îl supunem 

Guvernului pentru adoptare. 
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