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Hotărârea Consiliului de Administratie din 12.12.2022 

În şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.12.2022 s-au analizat punctele cuprinse în următoarea 

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii, în vederea 

avizării dosarelor depuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante în 

semestrul I, an universitar 2022-2023.

2. Aprobarea calendarului pentru asigurarea permanenţei prorectorilor în universitate, pe perioada 

vacanţei de iarnă, 19.12.2022-20.01.2023.

3. Aprobarea alocării sălii 16 Serviciului Tehnic şi sălii 25 Serviciului Patrimoniu.

4. Aprobarea comisiei de specialişti pentru susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei Bianca

Vasilica Beldean ( căs. Tătar).

5. Numirea preşedintelui pentru comisia de abilitare a domnului conf. dr. Ţibulcă Dorin.

6. Aprobarea echipei responsabile de asigurarea funcţionării Centrului de formare, integrare 

profesională şi sprijin pentru tinerii antreprenori „Centre d'Employabilite Francophone (CEF)".

7. Aprobarea acordării unei burse unice în valoare de 1200 lei, în semestrul I al anului universitar în 

curs, studentei Daneliuc Georgiana-Florina (nr. matricol 3154), din fondurile Facultăţii de Horticultură 

şi Afaceri în Dezvoltare Rurală.

8. Aprobarea completării echipei de implementare a proiectului „PRODUS INOVA TIV PENTRU 

CREŞTEREA TOLERANŢEI UNOR CULTURI DE LEGUME LA EFECTELE RADIAŢIEI UV-B" 

cu doamna Loredana Florina Leopold.

9. Aprobarea găzduirii Aeroclubului României, prin acordarea unor săli de curs pentru 100-160 de 

cursanţi, pe perioada weekendurilor aferente lunilor februarie-aprilie, în vederea susţinerii de cursuri de 

planorism, avion ultrauşor şi paraşutism.

1 O. Aprobarea transformării postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Marketing, ocupat de 

domnul Dinu Alexandru-Constantin, din normă de 4 ore/zi în 8 ore/zi, începând cu 28.12.2022. 

11. Diverse.
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În urma analizei punctelor de pe ordinea de zi, Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii, în vederea 

avizării dosarelor depuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante 

în semestrul I, an universitar 2022-2023.

2. Se aprobă calendarul pentru asigurarea permanenţei prorectorilor în universitate, pe perioada vacanţei 

de iarnă, 19.12.2022-20.01.2023.

3. Se aprobă alocarea sălii 16 Serviciului Tehnic şi sălii 25 Serviciului Patrimoniu.

4. Se aprobă comisia de specialişti pentru susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei Bianca-

Vasilica Beldean ( căs. Tătar).

5. Se numeşte domnul prof. dr. Vlad Mureşan preşedinte al comisiei de abilitare a domnului conf. dr. 

Ţibulcă Dorin.

6. Se aprobă echipa responsabilă de asigurarea funcţionării Centrului de formare, integrare profesională 

şi sprijin pentru tinerii antreprenori „Centre d'Employabilite Francophone (CEF)".

7. Se aprobă acordarea unei burse unice în valoare de 1200 lei, în semestrul I al anului universitar în curs, 

studentei Daneliuc Georgiana-Florina (nr. matricol 3154), din fondurile Facultăţii de Horticultură şi 

Afaceri în Dezvoltare Rurală.

8. Se aprobă completarea echipei de implementare a proiectului „PRODUS INOVA TIV PENTRU 

CREŞTEREA TOLERANŢEI UNOR CULTURI DE LEGUME LA EFECTELE RADIAŢIEI UV-B" 

cu doamna Loredana Florina Leopold.

9. Se va transmite Aeroclubului Român o ofertă de închiriere a sălilor disponibile pentru susţinerea 

cursurilor în perioada solicitată, conform Regulemantului privind Stabilirea Taxelor - RU44.

1 O. Se aprobă transformarea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Marketing, ocupat de 

domnul Dinu Alexandru-Constantin, din normă de 4 ore/zi în 8 ore/zi, începând cu 28.12.2022. 

11. Se aprobă modificările aduse la centralizatorul cu plata cu ora pe semestru I, anul universitar 2022-2023

al Departamentului II, Cultura Plantelor, Facultatea de Agricultură.

12. Se aprobă solicitarea depusă de dr. Repciuc Călin din cadrul FMV, pentru prelungirea proiectului de

cercetare aplicativă de tip „susţinerea cercetării" cu titlul „Dezvoltarea şi evaluarea unor produse

terapeutice pe bază de ozon în tratamentul leziunilor cutanate la animalele de companie" pentru o

perioadă de 4 luni.

13. Se aprobă efectuarea unui concediu de 30 de zile rară plată de către domnul Voinea Ştefan Nicolae, din

cadrul Serviciului Patrimoniu.
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Calendarul pentru asigurarea permanenței prorectorilor în universitate, 

pe perioada vacanței de iarnă (19.12.2022-20.01.2023) 

 
 
Săptămâna 1  
(19-23 decembrie 2022) 

Prof. dr. Dan Cristian Vodnar 

Săptămâna 2 
(26-30 decembrie 2022) 

Prof. dr. Andrea Bunea 
Prof. dr. Andrei Mihalca 

Săptămâna 3  
(03-06 ianuarie 2023) 

Prof. dr. Leon Muntean 

Săptămâna 4 
(09-13 ianuarie 2023) 

Prof. dr. Ioana Delia Pop 

Săptămâna 5  
(16-20 ianuarie 2023) 

Prof. dr. Adela Pintea 
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CONVENȚIE PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE TRECERE 

 pentru terenul înscris în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558  

în suprafață de 1.519 mp 
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PREZENTA CONVENȚIE („Convenția”) a fost încheiat la data autentificării de către: 

(1) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-
NAPOCA, având sediul în Mun. Cluj-Napoca, str.  Calea Mănăştur, nr. 3-5, jud. Cluj, cu cod 
unic de înregistrare (CUI)  4288381, cont RO70TREZ21620EF300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Cluj-Napoca, prin reprezentant legal prof. dr. Cornel CĂTOI, în calitate de Rector 
(în calitate de proprietar al fondului cu acces la calea publică, fond aservit denumit în 
continuare „Proprietarul” sau „USAMV”); 

şi 

(2) CIOROBÂTCĂ MIHAI-DRAGOȘ, cetăţean român, CNP 1750927011149, cu domiciliul în  
Municipiul Alba Iulia, Str. Closca, nr.11, bl. 41A, ap. 5, jud. Alba, identificat cu CI seria AX, 
nr. 828117/22.10.2021, emisă de SPCLEP Alba Iulia și CĂRĂBAȘ VLAD-ȘTEFAN cetăţean 
român, CNP: 1850922203673, cu domiciliul în Mun. Brad, Str. Cuza Vodă, bl. 16, sc.1, et.1, 
ap.3 jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 819478/24.08.2016, eliberată de SPCLEP 
Brad 

și 

(3) CEDA IMOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, str. 
Donath nr. 264, jud. Cluj, inregistrata la O.R.C. Cluj sub J12/2599/2004, avand CUI 16586586, 
in lichidare prin SP PRESTIGIU SPRL, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Ploiesti, nr. 21, 
ap. 11, jud. Cluj, Nr. Inreg. RFO II-0837, CUI 35570268, reprezentata de asociat coordonator 
Nuna Marinela-Corina, CNP 2760604120640, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, str. Carol 
Davila, nr. 15, jud. Cluj, identificata cu CI seria KX nr. 775031/01.11.2010,CI expirată???, 
emisa de SPCLEP Cluj-Napoca. 

(în calitate de beneficiari ai dreptului de trecere denumiți în continuare BENEFICIARI 

 (Proprietarul şi Beneficiarul/ii vor fi în continuare numiți în mod individual “Partea” şi în 
mod colectiv “Părţile”). 

În temeiul dispozițiilor art. 617-620 noul cod civil, Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de 
proprietate privată, coroborat cu alte dispoziții speciale și a stării de fapt constând în lipsa accesului la 
calea publică imputabilă beneficiarilor care solicită dreptul de trecere, părțile de comun acord au decis 
încheierea prezentei convenții având în vedere următoarele  

C  O N S I D E R E N T E: 

(A) USAMV Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al fondului care are acces la calea publică, 
deţine dreptul de proprietate exclusiv, nerestricţionat şi liber de orice sarcini asupra 
Terenurilor, astfel cum sunt definite la punctul .1.1 de mai jos. 

(B) Beneficiarii în calitate de proprietari ai fondului dominant, dețin dreptul de proprietate 
exclusiv, asupra Terenurilor, astfel cum sunt definite la punctul 1.2 de mai jos. 

(C) Hotărârea Senatului USAMV nr. 13022 din data de 01.07.2019 prin care s-a aprobat solicitarea 
Beneficiarilor privind stabilirea, în condițiile legii, a unui drept de trecere asupra Terenurilor 
menționate la art. 1.1. 

(D) Hotărârea Consiliului de Administrație nr._________/____________ și Hotărârea Senatului 
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USAMV nr._________/___________prin care s-a aprobat stabilirea dreptului de trecere în 
condițiile prevăzute prin prezenta Conveție și în schimbul achitării prețului în cuantumul 
prevăzut la punctul 3.2 din prezenta Convenție. 

(E) Raportul de evaluare întocmit de către IRF CONSULTING SRL și înregistrat la USAMV sub 
nr. _____________/2022 privind contravaloarea lipsei de folosință a imobilului teren precizat 
la punctul 1.1. 

(F) Părțile au agreat stabilirea dreptului de trecere în favoarea Beneficiarilor în vederea asigurării 
căii de acces pentru uzul și utilitatea fondului dominant. 

(G) A fost agreat totodată și faptul că Beneficiarii au dreptul de a transmite drepturile sus-
menţionate către țerțe persoane. 

(H) Beneficiarii recunosc faptul că au folosit terenul precizat la punctul 1.1. încă dinaintea 
înregistrării cererii de chemare în judecată formulată împotriva USAMV Cluj-Napoca în 
calitate de pârâtă în dosarul nr.  4627/211/2017 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

(I) Părţile recunosc dreptul de trecere stabilit în favoarea Beneficiarilor și au decis să încheie 
prezenta Convenție în vederea stabilirii detaliate a drepturilor fiecărei părți. 

PĂRŢILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

1. OBIECTUL CONVENȚIEI 

1.1. Proprietarul stabilește în favoarea Beneficiarilor un drept de trecere pe toată durata existenței 
și în favoarea imobilelor/construcții lipsite de acces la calea publică, situate în intravilanul 
municipiului Cluj-Napoca, str. Donath, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară a localităţii 
Cluj-Napoca pentru terenul înscris în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558  (denumite în 
continuare „Terenul” sau  „Fondul aservit”).  

1.2. Beneficiarii dețin un drept de proprietate asupra imobilelor înscrise în (i) CF nr. 330851 Cluj-
Napoca, nr. cad. 330851, situat în Cluj-Napoca, strada Donath, nr. 264, județul Cluj, (ii) CF 
nr. 330863 Cluj-Napoca, nr. cad. 330863 situat în Cluj-Napoca, strada Donath, nr. 264, județul 
Cluj si (iii) CF nr. 330864 Cluj-Napoca, nr. cad. 330864 situat în Cluj-Napoca, strada Donath, 
nr. 264, județul Cluj si (iv) CF nr. 326173 Cluj-Napoca, nr. cad. 326173, situat în Cluj-Napoca, 
strada Donath, nr. 264, județul Cluj, (v) CF nr. 328520 Cluj-Napoca, nr. cad. 328520 situat în 
Cluj-Napoca, strada Donath, nr. 264, județul Cluj (denumite în continuare „ Fondul 
dominant”).    

1.3. Părţile convin stabilirea dreptului de trecere, de natură, pietonală, auto, pentru utilități sau 
lucrări) în favoarea fondurilor dominante, aferent unei căi de acces cu o lățime de 9 m, o 
lungime aproximativă de cca. 115 m si o suprafata de 1519 mp, potrivit reglementărilor 
urbanistice zonale, conform schiței din Anexa 1. 

1.4. Proprietarii imobilelor situate pe Fondul Dominat vor avea dreptul de trecere recunoscut prin 
prezenta convenție. 

1.5. Beneficiarii au dreptul de a transfera în mod liber dreptul de trecere prevăzut în prezenta 
Convenție oricăror țerțe persoane, fiind înţeles că nu va fi necesar consimţământul 
Proprietarului pentru ca o asemenea cesiune să fie încheiată sau să producă efecte. În cazul în 



4 
 

care Beneficiarul va înstrăina oricare dintre imobile, acesta va avea dreptul de a transmite în 
acelaşi timp către cumpărător şi drepturile prevăzute în prezenta Convenție aferente imobilului 
şi porţiunii de Teren respective. 

1.6. Pentru evitarea oricăror dificultăţi de interpretare, prevederile prezentei Convenții se vor aplica 
inclusiv construcţiilor ce vor fi edificate în viitor. 

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR 

2.1.  Proprietarii fondului dominant pot lua toate măsurile și pot face, pe cheltuiala lor, toate 
lucrările pentru a exercita și conserva dreptul de trecere. 

2.2.  Cheltuieli legate de conservarea dreptului de trecere revin exclusiv proprietarilor fondului 
dominant, afară de cazul în care lucrările efectuate pentru exercitarea dreptului de trecere sunt 
necesare și profită inclusiv fondului aservit, când se suportă de părți proporțional cu avantajele 
pe care le obțin. 

2.3. Proprietarul fondului aservit nu va putea schimba locul ori strămuta dreptul de trecere afară de 
cazul în care exercitarea dretului de trecere va rămâne la fel de comodă pentru proprietarii fondului 
dominant. 

2.4. Prin exercitarea dreptului de trecere proprietarii fondului dominant se obligă să nu agraveze 
situația fondului aservit în niciun fel și să nu producă niciun fel prejudiciu proprietarului fondului 
aservit. 

2.5. În situația în care fondul dominant se împarte, dreptul de trecere va putea fi exercitat pentru uzul 
și utilitatea fiecărei părți, fără ca situația fondului aservit să poată fi agravată. 

2.6. În situația în care fondul aservit se împarte, dreptul de trecere va putea fi exercitat pentru uzul și 
utilitatea fondului dominant, fără ca situația fondului aservit să poată fi agravată. 

În temeiul dispozițiilor art.  602 alin. (2) ultima teză coroborat cu dispozițiile art. 881 alin. (3) cod 
civil, pentru opozabilitatea față de terți, dreptul de trecere se notează în cartea funciară. 

3. PREŢUL CONVENȚIEI 

3.1. În schimbul drepturilor prevăzute de prezenta Convenție, Părțile de comun acord și în mod 
expres stabilesc despăgubirea aferentă dreptului de trecere la suma totala de 69.480 euro 
(saizecisinouademiipatrusuteoptzecieuro), ce va fi achitată Proprietarului (fondului 
aservit). 

3.2. Prețul de 69.480 euro (saizecisinouademiipatrusuteoptzecieuro) va fi achitat la data 
semnării Conventiei în formă autentică  

3.3. Plata se va realiza în lei la cursul de schimb valutar comunicat de catre Banca Nationala a 
Romaniei din ziua platii, prin transfer în contul USAMV Cluj-Napoca 
RO70TREZ21620EF300530XXXX deschis la Trezoreria Cluj Napoca. 

4. CHELTUIELI 

4.1. Beneficiarii vor suporta toate costurile de autentificare aprezentei Convenții, precum şi cele 
aferente notării dreptului de trecere în Cartea Funciară.  
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4.2. În acest sens beneficiarii solicită, doar după îndeplinirea obligației de plată integrală a prețului, 
conform prevederilor art. 3 de mai sus, efectuarea formalităților de publicitate imobiliară, 
respectiv cu:  

(i) Notarea în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558, provenit din CF nr. 285456 (CF vechi 
nr. 277987) Cluj-Napoca, nr. cad. 285456, de sub A1 – fond aservit, a dreptului de 
trecere pietonală și auto, înclusiv autovehicule de mare tonaj pe drumul existent cu un 
parcurs neregulat având o lățime de 9 m și o lungime de cca. 115 m  în favoarea: 
imobilul înscris în CF nr. 330851, Cluj-Napoca, nr. cad. 330851, fond dominant, 
proprietatea CIOROBÂTCĂ MIHAI-DRAGOȘ,  conform schiței anexate, care face 
parte integrantă din prezentul înscris, precum și 

(ii) Notarea în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558, provenit din CF nr. 285456 (CF vechi 
nr. 277987) Cluj-Napoca, nr. cad. 285456, de sub A1 – fond aservit,  a dreptului de 
trecere pietonală și auto, înclusiv autovehiculel de mare tonaj pe drumul existent cu un 
parcurs neregulat având o lățime de 9 m și o lungime de cca. 115 m  în favoarea: 
imobilul înscris în CF nr. 330863, Cluj-Napoca, nr. cad. 330863, fond dominant, 
proprietatea CĂRĂBAȘ VLAD-ȘTEFAN,  conform schiței anexate, care face parte 
integrantă din prezentul înscris, precum și 
 

(iii) Notarea în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558, provenit din CF nr. 285456 (CF vechi 
nr. 277987) Cluj-Napoca, nr. cad. 285456, de sub A1 – fond aservit,  a dreptului de 
trecere pietonală și auto, înclusiv autovehiculel de mare tonaj pe drumul existent cu un 
parcurs neregulat având o lățime de 9 m și o lungime de cca. 115 m  în favoarea: 
imobilul înscris în CF nr. 330864, Cluj-Napoca, nr. cad. 330864, fond dominant, 
proprietatea CIOROBÂTCĂ MIHAI-DRAGOȘ, CĂRĂBAȘ VLAD-ȘTEFAN, 
COVRIGA-DRAGU ILIE-IOAN conform schiței anexate, care face parte integrantă 
din prezentul înscris, precum și 
 

(iv) Notarea în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558, provenit din CF nr. 285456 (CF vechi 
nr. 277987) Cluj-Napoca, nr. cad. 285456, de sub A1 – fond aservit,  a dreptului de 
trecere pietonală și auto, înclusiv autovehicule de mare tonaj pe drumul existent cu un 
parcurs neregulat având o lățime de 9 m și o lungime de cca. 115 m  în favoarea: 
imobilul înscris în CF nr. 326173, Cluj-Napoca, nr. cad. 326173, fond dominant, 
proprietatea CEDA IMOBILIARE S.R.L.,  conform schiței anexate, care face parte 
integrantă din prezentul înscris, precum și 

(v) Notarea în CF nr. 350558, nr. cadastral 350558, provenit din CF nr. 285456 (CF vechi 
nr. 277987) Cluj-Napoca, nr. cad. 285456, de sub A1 – fond aservit,  a dreptului de 
trecere pietonală și auto, înclusiv autovehiculel de mare tonaj pe drumul existent cu un 
parcurs neregulat având o lățime de 9 m și o lungime de cca. 115 m  în favoarea: 
imobilul înscris în CF nr. 328520, Cluj-Napoca, nr. cad. 328520, fond dominant, 
proprietatea CEDA IMOBILIARE S.R.L.,  conform schiței anexate, care face parte 
integrantă din prezentul înscris, 

 
4.3. Părțile de comun acord și în mod expres stabilesc că efectuarea formalităților de publicitate 

imobiliară să fie solicitată doar după îndeplinirea obligației de plată integrală a prețului, 
conform prevederilor art. 3 de mai sus. 
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5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

5.1. Prin raportare la cerințele Regulamentului (U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27.04.2016 privid protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecția Datelor-RGPD) și ale Legii Notarilor 
Publici și activității notariale nr. 36/1995 republicată, Părțile declarăm că am luat la cunoștință 
că notarul public, în  calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a 
ne administra, prelucra și porta în condiții de siguranță, inclusiv prin accesarea registrelor 
notariale și a celorlalte registre publice prevăzute de lege și numai pentru scopurile prevăzute 
de legislația în vigoare, datele noastre personale pe care le furnizăm sau pe care le furnizează, 
după caz, un membru al familiei noastre ori o altă persoană. 

5.2. Totodată, am luat act de faptul că datele noastre cu caracter personal sunt transmise, prin orice 
mijloc de comunicare, instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entități publice ori private 
ale căror activității sunt incidente în activitatea notarială sau care au legătură directă ori 
implicită cu instrumentarea actului ori procedurii notariale pentru care am depus cererea la 
sediul biroului notarial și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal. 

6. DIVERSE 

6.1. Proprietarul declară şi garantează în scopul prezentei Convenții că Terenurile se află în 
proprietatea sa exclusivă, nefiind grevate de nicio sarcină sau drept al vreunei terţe persoane şi 
că a luat toate măsurile necesare, administrative sau de orice altă natură, pentru încheierea 
validă a prezentei Convenții. 

6.2. Proprietarul este de acord că Beneficiarii precum şi/sau oricare dintre dobânditorii acestuia 
conform punctului 1.5. de mai sus, după caz, vor putea nota în Cartea Funciară toate drepturile 
dobândite, respectiv transmise, potrivit prezentei Convenții.  

6.3. Proprietarul este de acord ca Beneficiarii precum şi/sau oricare dintre dobânditorii acestuia vor 
putea amenaja ca drum (asfaltare, rigolare, bordurare, montare control acces, etc.) și vor 
întreține suprafata de teren, asupra careia se instituie dreptul de trecere. 

6.4.  Proprietarul este de acord ca Beneficiarii precum şi/sau oricare dintre dobândidorii acesteia  
vor putea folosi suprafata de teren, asupra careia se instituie dreptul de trecere, în orice demers 
urbanistic, cu titlul de „drum de acces”. 

6.5. Fiecare Parte, la cererea celeilalte, va semna şi va furniza toate instrumentele, convenţiile şi 
orice alte documente pe care acestea le vor solicita în mod legal şi rezonabil în legătură cu 
executarea prezentei Convenții, precum şi a operaţiilor prevăzute de acesta.  

6.6. După îndeplinirea obligației de plată, USAMV Cluj-Napoca va transmite beneficiarilor extras 
de cont bancar privind încasarea integrală a prețului prevăzut la punctul 3 din connvenție. 

6.7. Prezenta Convenție este încheiată de reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor în mai multe 
exemplare, fiecare dintre ele fiind considerate un original, şi aceste exemplare împreună vor 
constitui unul şi acelaşi instrument. 

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, fiecare dintre Părţi a semnat prezenta, astăzi 
[__.__.2022], în 7 (șapte ) exemplare cu valoare de original, câte 1 (un) exemplar al fiecărei versiuni 
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fiind reţinut de fiecare dintre Părţi şi de Notarul Public, în timp ce 2 (două) exemplare din fiecare 
versiune urmează să fie folosit în vederea notării dreptului de trecere în Cartea Funciară.  

 

Beneficiar Nume: CEDA IMOBILIARE 
SRL 

Prin NUNA MARINELA-CORINA  

Semnătură: ______________________ 

 

Nume: CIOROBÂTCĂ MIHAI-DRAGOȘ  

Semnătură: ______________________ 

 

Nume: CĂRĂBAȘ VLAD-ȘTEFAN 

Semnătură: ______________________ 

 

 

Proprietar 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE 
AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA  

Rector, Prof. dr. Cornel CĂTOI 

         
 Director general Administrativ, 
Prof. dr. Ioana-Delia POP 

 

Director economic, 
Aurelia MARIAN 
 
Consilier juridic, 
Silvia MIHALI 
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