
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o  instituție de învățământ 

superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației, regăsindu-se în 

Anexa nr. 6 la Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Educației. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea mai veche instituție de 

învățământ superior din România, continuând, din anul 1860, o tradiție a excelenței şi 

inovației în educație şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenți şi 745 de cadre didactice, 

Universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel național şi internațional, având 

colaborări cu 403 universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a devenit prima instituție de învățământ 

superior din România centrată pe student, în prezent numărul total de studenți fiind 

de  23.132. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin adresa nr. 13394/2018, transmisă 

Secretariatului General al Guvernului și înregistrată cu nr. 20/14475/A.I.L./2018, 

redirecționată de către SGG Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

înregistrată cu nr. 92246/2018 și remisă de către MDRAP, spre competentă soluționare, 

Ministerului Educației, înregistrată cu nr. 1963/SG/2018, solicită preluarea în administrare a 

unui imobil înscris în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava. 

Imobilul, construcție și teren aferent, este situat în satul Dorna Candrenilor, comuna 

Dorna Candrenilor, județul Suceava și aparține domeniului public al comunei Dorna 

Candrenilor, fiind administrat de către Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor, 

având o suprafață de 1.897 mp și înscris în Cartea Funciară nr. 38432 Dorna Candrenilor, nr. 

cadastral 38432. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor nr. 62 din 04 iulie 

2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Dorna Candrenilor și din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor, în domeniul public al statului în 

vederea dării în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în 

coordonarea Ministerului Educației Naționale, se aprobă trecerea  imobilelor „Sediu Primărie și 

Consiliul Local Dorna Candrenilor, situate în comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, din 

domeniul public al comunei Dorna Candrenilor și din administrarea consiliului local al 

comunei Dorna Candrenilor, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului 

Educației. Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 15518/10/6/09.08.2019 se 



comunică faptul că pentru Hotărârea nr. 62 din 04 iulie 2019 nu s-a formulat acțiune în 

contencios administrativ. 

Universitatea își propune preluarea imobilului în vederea extinderii bazei materiale 

prin crearea unui centru de formare pentru studenții Facultății de Geografie și Geologie din 

cadrul Universității și pentru realizarea activităților practice cuprinse în planurile de 

învățământ. 

Bazinul Dornelor constituie una din zonele geografice naturale ale României prin 

prisma resurselor turistice pe care le oferă. Dezvoltarea turismului după 1990 a determinat 

câteva evoluții interesante în acest sector, înființându-se foarte multe unități de cazare care 

absorb forța de muncă din regiune. Pregătirea profesională a acestei forțe de muncă nu este 

întotdeauna și cea adecvată pentru practicarea meseriilor din domeniul turismului. În acest 

context, Universitatea intenționează să înființeze un Centrul Regional de Formare 

Profesională în Turism (CREATUR), în zona Dorna Candrenilor, având ca motivație tocmai 

aceste aspecte legate de necesitatea profesionalizării forței de muncă într-un domeniu care 

oferă numeroase perspective populației locale, dar și întregului bazin al Dornelor. Nevoile 

sectoriale şi regionale de formare în turism, bazate atât pe necesitățile angajaților din acest 

sector privind calificarea şi perfecționarea profesională, cât și pe dinamica pozitivă a înființării 

de locuri de muncă în acest domeniu, justifică existența unui asemenea centru.  

Formarea profesională teoretică şi practică va avea în vedere calificarea pentru una 

din următoarele meserii din domeniul turismului: ghid turistic, manager în activitatea de 

turism, agent de turism-ghid, administrator pensiune turistică, tehnician în hotelărie, 

recepționer, ghid național de turism (Tour operator), formator etc. 

CREATUR va asigura servicii de tutorat/informare pentru practica la locul de muncă, 

va facilita integrarea la locul de practică/muncă a practicanților și va contribui la dezvoltarea 

competitivității organizaționale prin creșterea calității forței de muncă și gradului de 

motivare a acesteia. CREATUR va colabora prin programe de parteneriat cu agenții de 

turism, hoteluri, restaurante, pensiuni turistice. 

Realizarea proiectului investițional privind extinderea bazei materiale (inclusiv prin 

îmbunătățirea celei existente), prin crearea unui centru de formare pentru studenții Facultății 

de Geografie şi Geologie din cadrul Universității, este necesar pentru efectuarea activităților 

practice cuprinse ȋn planurile de învățământ.  

La solicitarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor s-a realizat reevaluarea 

bunurilor înscrise în Cartea Funciară nr. 38432 Dorna Candrenilor, reevaluarea a fost realizată 

de către domnul Gabriel Romeo Bîrgăoanu, evaluator autorizat ANEVAR. 

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

național și, conform adresei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor nr. 8065/26.09.2019, nu 

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

revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasele de Carte Funciară nr. 38432 Dorna 

Candrenilor, nr. cadastral 38432,  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 aparțin 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. 

Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea 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, construcții și teren, în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care îl supunem Guvernului spre 

adoptare. 

 

 
 

Ministrul educației, 

 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AVIZĂM FAVORABIL 

            

Ministrul finanțelor,                 Ministrul justiției, 

 

      Dan VÎLCEANU     

 

 

 

 

 

 

 


