
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea 

„Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” care a funcționat în București din anul 1864, 

iar din anul 1948 la Petroșani pentru început sub numele de Institutul Cărbunelui. După anul 

1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din 

Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991), iar mai apoi Universitatea din Petroșani 

(1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se 

bucură în țară și în străinătate, Universitatea asigură condițiile necesare pentru ca studenții 

săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se 

la toate formele de învățământ. În anul 2015, Universitatea din Petroșani a fost evaluată 

instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a 

obținut calificativul „grad de încredere ridicat”.  

Universitatea din Petroșani s-a preocupat de crearea unei baze materiale care să 

asigure desfășurarea activităților specifice, la standarde internaționale.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 186/1998, patru construcții și terenul aferent, situate în 

județul Hunedoara, aflate în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea 

Ministerului Sănătății, au fost transmise în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, 

în vederea amenajării și organizării unei tabere de odihnă pentru copii și tineret. 

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3998/1998 terenul și construcțiile sus-

menționate au fost transmise în administrarea Universității din Petroșani. Prin Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Uricani nr. 36/1999 s-a acceptat transmiterea imobilului situat 

în Uricani – Câmpul lui Neag, în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în scopul 

înființării unei secții de turism și salvare montană a Universității din Petroșani. 

Universitatea din Petroșani a reevaluat bunul care aparține domeniului public al 

statului transmis în administrarea sa. Reevaluarea a fost realizată de către domnul Mangu 

Sorin Iuliu, evaluator autorizat ANEVAR. 

Valoarea de inventar a imobilului, situat în Județul Hunedoara, Orașul Uricani, str. 

Valea Paroșenilor, este de 5.838.350 lei. 

Universitatea din Petroșani, conform Anexei 3 la HG nr. 26/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, 

funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

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

Petroșani fiind o instituție publică de interes public, imobilul sus-menționat este bun de uz 

și interes public național. 

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public 

național și, conform declarației transmise de către ordonatorul de credite, nu este grevat de 

sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, fapt care 

reiese și din extrasul de Cartea Funciară nr. 62703 Uricani pentru informare nr. 32442/ 

29.10.2020, care în Partea a III-a nu conține nicio mențiune în acest sens. 

Actul normativ se încadrează în situațiile prevăzute la art. 110 alin. (4) din Constituție. 



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

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, 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 unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 
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