
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (4) şi alin. (5) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „universităţile de stat pot avea în 

patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din domeniul privat al 

statului” şi „drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public al 

statului pot fi drepturi de administrare, ... ”. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București prin adresa nr. 

4323/2021 a transmis documentele în vederea înscrierii căminelor B1, B2 și E în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

6553/13.12.2011 se atestă dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din București asupra unor imobile care fac parte din baza materială a 

universității, respectiv asupra Căminelor B1, B2 și E, situate în Municipiul București, Splaiul 

Independenței nr. 204, sector 6. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a reevaluat 

bunurile care aparțin domeniului public al statului transmise în administrarea sa. 

Reevaluarea a fost realizată de către domnul Bereș Aron, evaluator autorizat ANEVAR. 

Valoarea totală de inventar a imobilelor – Cămin B1, B2 și E, situate în Municipiul 

București, str. Splaiul Independenței nr. 204, sector 6  este de 18.949.332 lei, din care valoarea 

Cămin B1 este de 5.935.518 lei, valoarea Cămin B2 este de 4.470.713 lei și valoarea Cămin E 

este de 8.543.102 lei. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, conform Anexei 

6 la HG nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu 

modificările și completările ulterioare, funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei. 

În România, învățământul este un serviciu de interes public, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București fiind o instituție publică de interes public, 

imobilele sus-menționate sunt bunuri de uz și interes public național. 

Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ, sunt de uz și interes public 

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

revendicare/restituire, fapt care reiese din extrasele Cărților Funciare nr. 239449 București 

Sectorul 6, 239450 București Sectorul 6 și 239458 București Sectorul 6, care în Partea a III-a nu 

conțin nicio mențiune în acest sens. 

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

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației, iar corectitudinea datelor 

prezentate aparține inițiatorului. 

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. 



S-au respectat prevederile Legii 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 unor imobile, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității de Medicină și 

Farmacie „Carol Davila” din București, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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