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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Universitatea Politehnica din București (UPB) este cea mai veche și prestigioasă 

școală de ingineri din România. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, 

dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția 

Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea 

modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce 

promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, 

supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională. 

Universitatea Politehnica din București este o instituție publică, cu personalitate juridică, 

aflată în coordonarea Ministerului Educației, conform Anexei nr. 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu 

modificările ulterioare.  

Cu adresa nr. 11636/2021 Universitatea Politehnica din București a transmis 

documentele în vederea actualizării Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului pentru bunurile imobile aflate în administrarea sa. 

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor 

și terenurilor, UPB a făcut demersurile necesare în vederea modificării Anexei nr. 8 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  

Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. (1) 

din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu completările ulterioare. 

UPB administrează bunurile imobile proprietate publică a statului identificate cu 

numerele MF 150000 și 154840, situate în Municipiul București, B-dul Geniului nr. 42A, 

intabulate în Cartea Funciară nr. 208092 București Sectorul 6. 

UPB a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului identificate 

cu nr. MF 150000 și 154840. Reevaluarea a fost realizată de către comisia de reevaluare, 

stabilită prin decizia ordonatorului de credite. Prin Raportul de reevaluare al comisiei 

amintite, încheiat în data de 14.06.2021, au  fost determinate valorile actualizate ale 

bunurilor care aparțin domeniului public al statului. Construcția Pavilion U (Bordei), 

identificată cu nr. MF 150000, construită în anul 1970, este o construcție semi îngropată, 

având sistemul constructiv format din zidărie portantă și planșeu din beton armat. În 
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decursul anilor, din cauza sistemului constructiv semi îngropat, a intemperiilor și a 

degradării hidroizolațiilor de la nivelul terasei și a fundațiilor, zidăria portantă s-a erodat, 

permițând infiltrarea apei spre fundații, ceea ce a dus la prăbușirea planșeului în 

interiorul construcției. Având în vedere uzura morală și fizică a construcției, și luând în 

considerare schimbarea normelor sanitare privind depozitarea zarzavaturilor, clădirea 

nu a mai fost utilizată. Comisia de evaluare a construcțiilor neutilizate din patrimoniul 

UPB, numită prin decizia rectorului, întrunită în data de 08.06.2021, a constatat 

autodemolarea construcției Pavilion U (Bordei) și a propus inițierea procedurii de 

scoatere a construcției din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, trecerea acesteia în domeniul privat al statului, în vederea casării. 

Datele de identificare și valoarea bunurilor identificate cu nr. MF 150000 și 154840 

în inventarul centralizat se vor actualiza ca urmare a înscrierii imobilului în cartea 

funciară, conform precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin O.M.F. nr. 1718/2011. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, se propune transmiterea 

clădirii identificată cu nr. MF 150000, conform Anexei nr. 2, din domeniul public al 

statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.  

Imobilele aflate în administrarea UPB, care fac obiectul prezentului act normativ, 

nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 

revendicare/restituire, fapt care reiese din extrasul Cărții Funciare nr. 208092 București 

Sectorul 6, 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 și aparțin 

inițiatorului. 

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

fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor 

judecătorești, așa cum rezultă și din extrasele de carte funciară anexate, care în Partea a 

III- a nu conține nicio mențiune în acest sens. 

 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. 

A fost îndeplinită procedura privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, potrivit Legii nr. 52/2003, republicată.  
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Față de cele menționate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate 

în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Politehnica din București, 

precum şi trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al 

acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acesteia, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul educației  

Sorin - Mihai CÎMPEANU 

                                                                                

 

        

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul interimar al finanțelor, 

Florin-Vasile CÎŢU    

 

Ministrul justiției, 

  Stelian – Cristian ION 

 

            

     


