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privind asocierea cu Municipiul Cluj-Napoca în vederea organizării 
concursului de soluţii finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului de servicii de 
proiectare pentru ansamblul urban "Science Campus Cluj" 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş

Bolyai din Cluj- Napoca nr. 15 979/2.12.2021, 

Analizând proiectul Acordului de asociere între Universitatea Babeş-Bolyai şi 

Municipiul Cluj-Napoca pentru organizarea procedurii de achiziţie publică, concurs de 

soluţii finalizat prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, 

pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru ansamblul urban "Science 

Campus Cluj" şi pentru derularea în comun a contractului ce va fi atribuit, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi patrimoniu, al 

Comisiei pentru regulamente şi probleme juridice şi al Comisiei pentru asigurarea calităţii 

şi dezvoltare universitară, 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. j), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 44, art. 104 

alin. 7 şi art. 105 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

În temeiul art. 174 alin. (1) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 
reunit în sedintă online la data de 13 decembrie 2021, 

' ' 
hotărăste: 

' 

1. Se aprobă asocierea cu Municipiul Cluj-Napoca pentru organizarea procedurii de 

achiziţie publică, concurs de soluţii finalizat prin negocierea fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de servicii de 

proiectare pentru ansamblul urban "Science Campus Cluj" şi pentru derularea în 

comun a contractului ce va fi atribuit, în condiţiile stipulate în proiectul acordului 

de asociere menţionat. 

2. Contribuţia Universităţii Babeş-Bolyai la achitarea premiilor ce urmează a fi 

acordate în cadrul concursului de soluţii este de: 
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• 7.205.467,50 lei fără TVA, reprezentând valoare estimată a serviciilor de 

proiectare cuprinzând fazele S.F., P.T. şi A.T., la care se adaugă 278.289 lei 

fără TV A, reprezentând valoarea estimată pentru serviciile de elaborare 

P.U.Z., servicii atribuite în baza contractului încheiat cu câştigătorul 

premiului I şi corespunzând Obiectivului 2 al proiectului compus din Centrul 

comun de Cercetare - Platforma InfoBioNano4Health, Facultatea de 

Matematică si Informatică si Cămin studentesc; , , , 

• 139.144,50 lei pentru achitarea premiului II; 

• 69.572,25lei pentru achitarea premiului III. 

3. Contribuţia UBB va fi achitată ulterior constituirii dreptului de superficie cu titlu 

gratuit asupra terenului necesar pentru realizarea Obiectivului 2, teren aflat în 

proprietatea privată a Municipiului Cluj-Napoca, în suprafaţă de aproximativ 

30.000 mp, respectiv 3 ha. 


