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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

Biblioteca Centrală Universitară din București este instituție publică, cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, fiind cuprinsă în Anexa nr. 7 

poz. 12 la H.G. nr. 24/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educației şi 

Cercetării. 

Biblioteca Centrală Universitară din București (BCU), este cea mai veche bibliotecă 

universitară din București, situată în „Palatul Fundației Universitare Carol I” - sediul Fundațiilor 

Regale. 

Clădirea (Corp Fundație) a fost construită pe locul cumpărat de Regele Carol I și a fost  

finalizată în 1893. Inaugurarea a fost făcută de către Regele Carol I la 14 martie 1895.  

În 1911 au început lucrările pentru extinderea edificiului, astfel că noua construcție (Corp 

Dacia) a fost dată în folosință la 9 mai 1914. 

În perioada Revoluției din 1989 Biblioteca s-a produs un incendiu devastator. Efortul 

reconstrucției a avut ca principală orientare proiectul de extindere şi modernizare a complexului 

arhitectonic. În proiectul de extindere, complexul arhitectonic al Bibliotecii a presupus 3 corpuri, 

integrând alături de Palatul Fundației, clădirea fostei Bănci Dacia-România (distrusă în același 

incendiu din decembrie 1989) și viitoarea construcție a corpului Boema. 

În inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului, respectiv 

Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, Biblioteca Centrală 

Universitară din București figurează cu trei construcții identificate cu nr. MFP 40094, 40095 și 

40096, având adrese poștale diferite și anume, nr. MFP 40094 cu adresa în str. Boteanu nr. 1, nr. 

MFP 40095 cu adresa în str. Piața Victoriei nr. 88, iar nr. MFP 40096 cu adresa în str. C.A. 

Rosetti nr. 2-6. 

În fapt, Biblioteca Centrală Universitară din București funcționează într-un singur imobil, 

format din trei corpuri de clădire, situat în perimetrul străzilor: Dem. I. Dobrescu, C.A Rosetti și 

Calea Victoriei. Toate cele trei corpuri de clădire au aceeași adresă poștală și anume, municipiul 

București, str. Boteanu nr. 1, sector 1, accesul la cele trei corpuri de clădire se face prin străzile:  

Boteanu, Dem. I. Dobrescu, C.A Rosetti și Calea Victoriei. 

Dintr-o eroare în inventarul centralizat cele trei corpuri de clădire au fost înscrie la adrese 

poștele diferite. Imobilul, format din trei corpuri de clădire, situat în str. Boteanu nr. 1, sector 1, 

București este înscris în Cartea Funciară nr. 218287 București, Sector 1, având nr. topografic 

218287 pentru teren, și nr. cadastrale ale celor trei construcții: 218287-C1, Corp Fundație, cu o 
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suprafață construită la sol de 1829,98 mp, 218287-C2, Corp Dacia, cu o suprafață construită la 

sol de 723,98 mp și 218287-C3, Corp Boema, cu o suprafață construită la sol de 1992,61 mp.  

La solicitarea BCU din București, Primăria Municipiului București, prin adresa nr. 

1390692/852/2016, confirmă faptul că adresa BCU este în Strada Boteanu nr. 1, Sector 1, 

București.  

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 dispune ca orice modificare 

intervenită în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai prin acte 

normative adoptate în acest sens și se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al 

statului de către ordonatorul principal de credite, în cazul de față, Ministerul Educației și 

Cercetării.  

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea datelor de identificare,  

actualizarea valorilor de inventar și schimbarea adresei poștale, ale unor bunuri imobile aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare din București, 

precum și înscrierea terenului aferent imobilului, bunuri identificate potrivit Anexelor nr. 1 și nr. 

2.  

Prin Decizia nr. 1530/2020, conducerea BCU a dispus constituirea unei comisii care să 

reevalueze bunurile care aparțin domeniului public al statului. Comisia constituită în baza Deciziei 

nr. 1530/2020 a reevaluat bunurile și a întocmit Procesul-verbal privind stabilirea valorii juste prin 

reevaluare asupra activelor fixe din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare nr. 1544/25.05.2020. 

Datele de identificare pentru bunurile înscrise în inventarul centralizat se actualizează ca 

urmare a înscrierii în cartea funciară, conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor 

Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Astfel, ca urmare a modificării, după caz, a descrierii tehnice sau a adresei poștale a unor 

imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare 

din București, se impune actualizarea datelor din Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, se impune completarea datelor de identificare pentru bunurile identificate 

cu numerele extraselor de carte funciară, după cum urmează: MFP nr. 40094 cu CF nr. 218287, 

nr. topografic 218287-C1; MFP nr. 40095 cu CF nr. 218287, nr. topografic 218287-C2; MFP nr. 

40096 cu CF nr. 218287, nr. topografic 218287-C3. 

Totodată, terenul înscris în CF nr. 218287 București, Sectorul 1 nu este evidențiat în 

inventarul centralizat, drept urmare, prin prezentul act normativ se propune înscrierea acestuia 

în inventar, conform Anexei nr. 2. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1.2 din Lega nr. 613/2002 pentru ratificarea 

Acordului dintre Ministerul Educației şi Cercetării din România şi Agenția Universitară a 
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Francofoniei (AUF) „Ministerul Educației şi Cercetării din România pune la dispoziție în mod 

gratuit pentru AUF localurile necesare pentru funcționarea la București a Biroului regional 

pentru Europa Centrală şi Orientală, care are misiunea de a asigura coordonarea dintre activitățile 

sale în regiune şi cele care provin de la sediul său din Canada sau de la celelalte birouri 

regionale”. 

 Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală regrupează 138 

instituții de învățământ superior în 30 de țări din regiune, 42 de instituții membre fiind în 

România. 

Până în prezent, Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală a 

funcționat în spațiile puse la dispoziție de către Universitatea din București, clădirea în cauză a 

fost expertizată tehnic, iar din expertiză a rezultat faptul că aceasta prezintă un risc seismic ridicat 

și, drept urmare, s-a dispus evacuarea ei până la punerea în siguranță. 

 Prin adresa nr. CE/204/MA/2019, Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală 

și Orientală solicită ministerului sprijin pentru alocarea unui spațiu pentru funcționare, purtând 

discuții în acest sens cu reprezentantul Bibliotecii Centrale Universitare din București. 

 Prin adresa Bibliotecii Universitare din București nr. 1553/2020 se arată disponibilitatea 

Bibliotecii Centrale Universitare din București de a pune la dispoziția Agenției Universitare a 

Francofoniei (AUF) a unor spații, în vederea funcționării acestei instituiții. 

Spațiile propuse se află în clădirea „Corp Fundație”, identificat cu MFP nr. 40095, sunt 

în suprafață totală de 140,22 mp, fiind situate la parterul și mezaninul clădirii, valoarea de 

inventar a acestora fiind de 718.977 lei. 

 În conformitate cu prevederile art. 2146 din Legea nr. 287/2009 Republicată, Împrumutul 

de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun 

mobil sau imobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația 

de a-l restitui după un anumit timp,  părțile implicate vor încheia un contract de comodat prin 

care se vor stabili detalii cu privire la durata contractului, plata utilităților, modul de efectuare a 

accesului și alte detalii privind derularea contractului.  

Aprecierea asupra necesității, oportunității, realității și conformității datelor prezentate în 

cuprinsul prezentului proiect de hotărâre a Guvernului aparține Bibliotecii Centrale Universitare 

din București și Ministerului Educației și Cercetării. 

Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, potrivit prevederilor 

art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de 

prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare a 

unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate 

în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală Universitară din 

București, precum și darea în folosință, cu titlu gratuit, Agenției Universitare a Francofoniei a 

unei părți din imobilul identificat în inventar la nr. M.F.P. 40095, administrat de către Ministerul 

Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală Universitară din București, necesar pentru 

funcționarea la București a Biroului regional pentru Europa Centrală şi Orientală, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul educației și cercetării, 

 

Monica Cristina ANISIE 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul finanțelor publice,      Ministrul justiției, 

 

     Vasile-Florin CÎȚU         Marian Cătălin PREDOIU 

 


