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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 Prezentul act normativ nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare și intră sub 

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

instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, nefiind necesară respectarea structurii 

prevăzute în anexa la această hotărâre. 

 

Motivul emiterii actului normativ 

Casa Corpului Didactic Arad își desfășoară activitatea în imobilul situat în Municipiul Arad, 

str. Mucius Scaevola nr. 9, județul Arad, imobil compus din clădire cu subsol, parter și etaj, 

precum și teren în suprafață de 784 mp. 

Imobilul este înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

fiind identificat cu numărul M.F.P. 40410 și înscris în Cartea Funciară nr. 302651, nr. 

cadastral top: 1414-1421.1424-1430/c/2/1/1/2. 

În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv Anexa nr. 8 la 

H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, cu modificările și completările ulterioare, descrierea tehnică a imobilului 

nu este completă și anume nu conține datele privind Cartea Funciară, drept urmare este 

necesar a se completa descrierea cu această informație, CF nr. 302651. 

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” din Arad este unitate conexă aflată în 

subordinea Inspectoratului Școlar Județean Arad. Unitățile conexe ale Ministerului 

Educației, Naționale  sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, 

centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de 

Instruire Diferențiată.  

În fiecare județ și în municipiul București funcționează casa corpului didactic, denumită în 

continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul școlar 

județean. Structura şi atribuțiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3569/2006 privind atribuirea denumirii 

„Alexandru Gavra” Casei Corpului Didactic din Arad, județul Arad, se modifică denumirea 

Casei Corpului Didactic. Drept urmare, este necesar a se completa denumirea acestei unități, 

conform OMEC nr. 3569/2006. 

Ministerul Educației Naționale a primit o solicitare din partea Consiliului Județean Arad, 

respectiv de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad (CJRAE) pentru 

atribuirea în administrare a suprafeței de 402 mp, din imobilul situat în Municipiul Arad, str. 

Mucius Scaevola nr. 9, în care își desfășoară activitatea Casa Corpului Didactic „Alexandru 

Gavra” din Arad. 
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În prezent, CJRAE Arad își desfășoară activitatea într-un spațiu impropriu, compus din două 

încăperi cu o suprafață totală de 40 mp, situat în clădirea Centrului Cultural Arad. 

Baza tehnico-materială a CJRAE Arad corespunzătoare pentru funcționare, în conformitate 

cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5555/2011, este 

asigurată de către Consiliul Județean Arad 

CJRAE Arad îi sunt alocate 69 de norme, ocupate de 75 de angajați. Dintre aceștia 18 

angajați lucrează în regim permanent. 

Spațiul solicitat de către CJRAE a fost utilizat de către Inspectoratul Școlar Județean Arad,  

Inspectoratul Școlar Județean Arad a definitivat lucrările la noul sediu și drept urmare, a 

eliberat spațiul pe care îl utiliza din clădirea Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” din 

Arad. 

Casa Corpului Didactic, în calitate de utilizator a imobilului, și-a exprimat acordul privind 

constituirea unui drept de administrare cu privire la partea de imobil menționată.  

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 04.05.2017 a Casei Corpului 

Didactic Alexandru Gavra” din Arad se exprimă acordul privind darea în folosință a unui 

spațiu, în suprafață de 402 mp, pentru CJRAE Arad, din imobilul  administrat de această 

instituție. 

Inspectoratul Școlar Județean Arad prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 

data de 07.06.2017 își exprimă acordul cu privire la darea în folosința CJRAE Arad a unui 

spațiu administrat de CCD Arad. 

În conformitate cu prevederile art. 99 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare: 

    (2) Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar sunt: centrul județean de resurse şi 

asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 

    (4) Centrele județene de resurse şi asistență educațională/Centrul Municipiului București 

de Resurse şi Asistență Educațională sunt unități specializate ale învățământului 

preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul școlar. 

    (5) Finanțarea centrului județean de resurse şi asistență educațională/Centrului 

Municipiului București de Resurse şi Asistență Educațională se asigură de la bugetul 

consiliului județean. 

    (6) Centrul județean de resurse şi asistență educațională/Centrul Municipiului București 

de Resurse şi Asistență Educațională organizează, coordonează metodologic, monitorizează 

şi evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, următoarele activități şi 

servicii educaționale: 

    a) servicii de asistență psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele județene şi 

prin cabinetele de asistență psihopedagogică/psihologică; 

    b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice 

interșcolare; 

    c) servicii de evaluare, de orientare școlară şi profesională; 
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    d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari; 

    e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare de 

educație incluzivă. 

    (7) Structura, organizarea şi funcționarea centrului județean de resurse şi de asistență 

educațională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, 

cercetării, tineretului şi sportului. 

Deși baza tehnico-materială a CJRAE Arad trebuie să fie asigurată de către Consiliul 

Județean Arad, această instituție este coordonată de către Ministerul Educației Naționale 

prin Inspectoratul Școlar Județean Arad. Prin darea în administrare a spațiilor propuse 

imobilul rămâne în domeniul public al statului și administrarea CCD „Alexandru Gavra” din 

Arad, practic se dă un drept de folosință gratuită. Legislația în vigoare stabilește că dreptul 

de folosință se poate aplica numai pentru unitățile de utilitate publică recunoscute prin acte 

normative. 

Precizăm că imobilul în cauză nu face obiectul vreunei cereri de reconstituire a dreptului de 

proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special 

privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor 

preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este 

grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.  

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare a 

unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului și administrarea Casei Corpului 

Didactic din Arad. 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

Valentin POPA 
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