
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ aflată în 

coordonarea Ministerului Educației Naționale, ale cărei obiective strategice vizează creşterea calităţii 

procesului de învăţământ în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi în context european, promovarea 

excelenţei în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor academice pe plan naţional şi 

internaţional, sprijinirea excelenţei individuale pentru cadrele didactice şi cercetători, creşterea calităţii 

vieţii studenţilor şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională în vederea 

integrării active în societate, promovarea unui management instituţional performant, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale, asigurarea şi diversificarea resurselor financiare. 

 Astfel, în perioada 2001-2010, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a rezolvat, în 

linii generale, problema patrimoniului Universităţii. Astfel, s-au realizat, prin reamenajări şi adaptări, 

spaţiile necesare procesului de învăţământ de nivel universitar (aulă, amfiteatre, săli de curs şi seminar, 

cabinete şi laboratoare), iar resursele Universităţii au fost orientate spre amenajarea şi dotarea spaţiilor 

de învăţământ şi cercetare potrivit exigenţelor specifice învăţământului superior şi spre dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru studenţi. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de 

dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi 

culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât baza materială a Universității este constituită 

dintr-un număr de 16 clădiri, din care 11 destinate activităţilor de învăţare şi cercetare, 4 cămine, o 

cantină. S-au amenajat două campusuri, campusul universitar din zona Cetăţii, cu principalele sale 

clădiri şi spaţii, şi campusul universitar din zona căminelor studenţeşti. 

Parte din baza materială a Universității este compusă din: 

a) Palatul Apor, spaţiu care găzduieşte sediul rectoratului, departamentele de specialitate ale 

Universităţii şi laboratoare pentru învăţământ şi cercetare;  

b) Biblioteca Universităţii, care funcţionează într-o clădire amenajată modern, dispune de un sistem 

informatizat; 

c) sediul Centrului de Cercetări Socio-umane Interdisciplinare, care găzduieşte laboratoare de 

cercetare cu o dotare modernă; 

d) Centrul de Studii şi Cercetări „Gaudeamus", dat în funcţiune pentru organizarea de conferinţe 

 şi activităţi didactice; 

e) Corpul H care se află în proces de reabilitare, clădire cu destinația de spaţii de învăţare şi 

cercetare. 

       Bunurile propuse pentru înscrierea în inventarul centralizat, aflate în proprietatea Statului 

Român și în administrarea Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, înscrise în evidențele 

contabile ale Universității, au fost evaluate la 30.09.2017 de către o comisie numită de conducătorul 

instituției. Având în vedere că nu toate aceste bunuri sunt înscrise în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, este necesar a se proceda la înscrierea acestor bunuri. Imobilele 

identificate cu nr. MF 103956, MF 150032, MF 154836 și MF 154838 au făcut obiectul unui proiect de 

hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul 

vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, conform extraselor de carte funciară anexate, 

care în Partea a III- a nu conține nicio mențiune în acest sens. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ reies din 

documentele existente la nivelul Ministerului Educației Naționale și aparțin inițiatorului, respectiv 

Ministerului Educației Naționale. 



 

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. 

Pentru transparență decizională și acces la informații de interes public, prezentul proiect de act 

normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunea „Proiecte de acte normative” 

conform Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

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

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

administrarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituție aflată în coordonarea 

Ministerului Educației Naționale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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