
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este o instituţie de învăţământ superior de 

stat, cu personalitate juridică, care dispune de autonomie, în conformitate cu prevederile 

Constituţiei României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Cartei Universitare.  

Prin Hotărârea Senatului Universității nr. 27/22.04.2021 și conform prevederilor HG nr. 

883/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare 

şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, s-a 

înființat Facultatea de Medicină și Științe Biologice în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava.  

Prin înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice, numărul studenților a crescut, 

iar necesitatea asigurării spațiilor pentru desfășurarea activității didactice a devenit o prioritate, 

astfel încât Universitatea a fost obligată să închirieze spații în suprafață de peste 1000 de mp 

pentru desfășurarea procesului didactic.  

Pentru îmbunătățirea coeficienților de evaluare instituțională ARACIS, precum și a 

indicatorilor calitativi CNFIS privind suprafața și dotarea spațiilor de învățământ, și ținând cont 

că desfășurarea activităților didactice și practice din domeniul medical necesită o dotare 

corespunzătoare, s-a decis edificarea unei clădiri cu destinația de sediu al Facultății de Medicină 

și Științe Biologice. 

Alegerea terenului pentru construirea noului sediu al Facultății de Medicină și Științe 

Biologice reprezintă rezultatul evaluării unui număr mare de factori critici pentru pregătirea 

studenților și specialiștilor din domeniile sănătate și medicină, prin asigurarea unui act didactic 

de excelență și formare de specialiști cu pregătire excelentă în domeniu. În prezent, în 

majoritatea țărilor dezvoltate, universitățile și facultățile moderne de medicină sunt amplasate 

în acceași locație cu spitalele clinice, pentru a facilita atât accesul nemijlocit al studenților la 

resursa materială, la pacienți, cât și interacțiunea cu cadrele didactice medicale care își 

desfășoară activitatea în spital. 

Accesul studenților la cazuistica medicală corespunzătoare fișelor de disciplină nu poate 

fi programată a priori, încă de la realizarea orarului, depinzând de apariția și prezența acestor 

cazuri în spital, de disponibilitatea resurselor și de programul cadrului medical. 

Medicii clinicieni se regăsesc deseori în postura de a fi nevoiți să desfășoare activități în 

spital pe tot parcursul unei zile, cum ar fi intervenții chirurgicale de lungă durată, aspect ce 

presupune pregătire (echipare, sterilizare etc.), atât înainte, cât și după intervenția medicală, 

ceea ce face dificilă deplasarea la facultate. 

Din perspectiva studenților, existența facultății la distanță de spital nu se justifică ținând 

cont că, pe parcursul unei zile, o grupă de studenți are, în mod tipic, până la 4 intervale a câte 

2 ore de studii fiecare. Acest program cuprinde atât discipline clinice, care necesită prezența 

studenților în spital, cât și preclinice, ceea ce necesită prezența studenților în spațiile din 

campus. Studenții și cadrele didactice medicale desfășoară activități de cercetare 

interdisciplinare care necesită acces imediat la pacienți, transfer de probe biologice, analize 

medicale care, prin natura biologică a materialului de studiu, necesită proximitate între cele 2 

instituții. 



În vederea identificării unei locații potrivite pentru edificarea unui corp de clădire care 

să deservească sediul Facultății de Medicină și Științe Biologice a fost constituit un Grup de 

lucru format din specialiști din domeniul tehnic, urbanism, juridic și patrimoniu din cadrul 

structurilor Consiliului Județean Suceava, ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel 

Nou” Suceava și din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Conform Raportului 

nr. 25840/2021, imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 57570 Suceava, compus din teren în 

suprafață de 1440 mp și două corpuri de clădire, C1 – beci și C2 – rezervor de apa, aflat în 

domeniul public al județului Suceava, a fost identificat ca fiind un amplasament  potrivit pentru 

sediul Facultății de Medicină și Științe Biologice. 

Prin Hotărârea nr. 53/2022, Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a aprobat 

inițierea demersurilor privind trecerea imobilului compus din teren în suprafață de 1440 mp și 

două corpuri de clădire, C1 – beci și C2 – rezervor de apa, din domeniul public al județului 

Suceava în domeniul public al statului și administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în vederea edificării unui corp de clădire cu destinația sediu pentru Facultatea de 

Medicină și Științe Biologice. 

Consiliul Județean Suceava, prin Hotărârea nr. 151/2022, și-a exprimat acordul de 

principiu pentru trecerea imobilului situat în bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul 

Suceava, județul Suceava, din domeniul public al județului Suceava, în domeniul public al 

statului și administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în vederea edificării unui 

corp de clădire cu destinația sediu pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice”.  

În acest sens, Ministerul Educației, prin nota înaintată Guvernului, în conformitate cu 

prevederile art. 293 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, a solicitat aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul 

General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei 

hotărâri având ca obiect declararea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Suceava, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, județul Suceava, din bunuri de interes public local, în 

bunuri de interes public național și transmiterea acestora din domeniul public al județului 

Suceava, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului 

Educației.  

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Județean Suceava a 

aprobat, prin Hotărârea nr. 228 din 29 septembrie 2022, trecerea imobilului situat în municipiul 

Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, județul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 

57570 Suceava, compus din teren în suprafață de 1.440 mp și două corpuri de clădire, C1 – beci 

și C2 – rezervor de apă, din domeniul public al Județului Suceava, în domeniul public al Statului 

Român și administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în 

coordonarea Ministerului Educației, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 și C2 și 

edificării unui nou corp de clădire cu destinația sediu pentru Facultatea de Medicină și Științe 

Biologice.  

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Județean Suceava, conform 

adresei Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 17682/10/7/11.10.2022, a fost verificat pentru 

legalitate.  

Conform mențiunilor din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 228/2022, 

valoarea de inventar a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 57570 Suceava este de 800.509 

lei (666.018 lei – valoarea de inventar a terenului în suprafață de 1.440 mp, 16.594 lei – valoarea 

de inventar a corpului de clădire C1 – beci, 117.897 – valoarea de inventar a corpului de clădire 

C2 – rezervor de apă). 



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

și, conform extrasului pentru informare nr. 73060/20.10.2022 al Cărții Funciare nr. 57570 

Suceava, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 

revendicare/restituire, fapt care reiese din Partea a III-a a Cărții Funciare sus-menționate care 

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, 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, și respectă 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului 

de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a 

instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru 

înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. 

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 imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, județul 

Suceava, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora 

în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1638533523


 

 

 


