




 Oferta locuri admitere 2012 la programele  de studii din USAMV Cluj-Napoca pentru 
ciclul de MASTER ZI SI ID 
A. Invăţămînt cu frecvenţă - nr. de locuri alocate MECTS 

Facultatea Domeniul 
Programe de studiu 
acreditate sau autorizate 
ARACIS (A-AP) 

 Durata 
ani 

Numar 
locuri 

Taxă de 
înscriere 

LEI  Buget Taxă 

Agricultur ă 

Agronomie  

Agricultură organică  A 2 16 4 90 
Managementul resurselor naturale 
şi agroturistice  

A 2 16 4 90 

Dezvoltare rurală A 2 16 9 90 
Protecţia plantelor A 2 16 9 90 

Biologie Biologia agroecosistemelor A 2 16 4 90 

Ingineria 
Mediului 

Protectia sistemelor naturale si 
antropice 

A 2 16 10 90 

Agricultura, schimbari climatice si 
siguranta alimentelor –lb.franceza 

A 2 15 5 90 

Ingineria  
Produselor  
Alimentare 

Managementul calităţii alimentelor 
(in limba engleza-Food quality 
management) 

A 2 17 8 90 

Sisteme de procesare şi 
controlul calităţii produselor 
alimentare 

A 2 15 10 90 

Siguranţa alimentară şi 
 protecţia consumatorului  

A 
 

2 15 35 90 

TOTAL Agricultura   158 98  

Horticultur ă 

Horticultur ă 

Managementul producţiei 
horticole în climat controlat 

 
A 

2 18 7 90 

Ştiinţe horticole A 2 17 8 90 
Proiectarea, amenajarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi 

A 2 18 7 90 

Biodiversitate şi bioconservare A 2 17 23 90 
Inginerie genetică în  
ameliorarea plantelor 

A 2 17 8 90 

Tehnologia producerii şi 
valorificării vinurilor speciale 
şi a produselor derivate 

A 2 18 7 90 

Silvicultura 
Silvicultura- Managementul 
ecosistemelor forestiere 

A 2 18 32 90 

 
Agribusiness ( in limba 
engleza) 

  18 7 90 

Economie agroalimentară A 2 17 8 90 
TOTAL Horticultura   158 107  

Zootehnie şi 
Biotehnologii 

Zootehnie 

Managementul creşterii 
animalelor şi acvacultură 

A 
 

2 20 20 90 

Managementul calităţii 
produselor de origine 
animaliera 

A 
 

2 20 20 90 

Biotehnologii Biotehnologii aplicate A 2 19 20 90 
TOTAL Zootehnie si Biotehnologii   59 60  
TOTAL USAMV BUGET SI TAXA   375 265 640 

B. Ciclul master – IFR  

Facultatea 
 

Domeniul 
 

Specializări 
Programe de studiu acreditate (A) 
sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) 

D
urata 

ani 

Numar 
de locuri 
-taxa 

Taxă 
înscriere  
LEI 

Agricultur ă  Agronomie Protecţia plantelor                               FR 2 25 90  

Horticultura Horticultura Managementul productiei horticole in climat 
controlat                                    FR 2 15 90 

  Total   40  
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Contract de parteneriat 
Act constitutiv al 

CONSORŢIULUI UNIVERSIT ĂŢIILOR DE ŞTIINTE AGRICOLE  DIN 
ROMÂNIA 

 
 

I.  PĂRŢI, CONSTITUIRE, FORM Ă JURIDICĂ, IDENTIFICARE 
 

Art.1. Următorii : 

1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-
Napoca, cu sediul in Cluj, str. Manastur 3-5, CF 4288381, reprezentata legal 
prin rector, prof. dr. Doru Pamfil, legitimat cu CI seria ... nr. ..., eliberata de ....,  
la data de  13.08.2010, CNP ........, 

2. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
(USAMVB), cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti, nr.59, reprezentata legal 
prin rector, prof. dr. Sorin Cimpeanu, legitimat cu CI seria ... nr. ..., eliberata de 
....,  la data de  13.08.2010, CNP ........, 

3. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 
Brad" din Iasi, cu sediul in Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, reprezentata 
legal prin rector, prof. dr. Vasile Vintu, legitimat cu CI seria ... nr. ..., eliberata 
de ....,  la data de  13.08.2010, CNP ........, 

4. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timisoara (USAMVBT), cu sediul în Timişoara, Calea Aradului, nr.119, 
reprezentantă legal de rector, prof. dr. Paul Pirsan, legitimat cu CI seria ... nr. ..., 
eliberata de ....,  la data de  13.08.2010, CNP ........, 
 
în conformitate cu Legea Consorţiilor Universitare nr.287/2004 şi Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prin prezentul contract de parteneriat ne asociem 
pentru constituirea unui consorţiu astfel: 
 
Art. 2 . Consorţiul pe care, prin buna înţelegere, părtile sus-numite l-am 
constituit, va purta numele de CONSORŢIUL  UNIVERSIT ĂŢIILOR DE 
ŞTIINTE AGRICOLE DIN ROMÂNIA , denumit în continuare “Consorţiul”. 

Art. 3.  (1) Din punctul de vedere al formei juridice, consorţiul este, potrivit 
legii, o persoană juridică de utilitate publică. 
(2) Consorţiul, conform statutului de  persoană juridică de utilitate publică, va 
beneficia atât dreptul de a i se atribui, în folosinţă gratuită, bunurile proprietate 
publică, de dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că 
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este recunoscută ca fiind de utilitate publică cât şi de toate drepturile ce decurg 
din legislatia româna în vigoare. 
 
Art. 4 . Consorţiul se constituie pe o perioadă nedeterminată.  
 
Art. 5.  (1) Sediul Consorţiului se afla în România, 300645, Bucuresti, B-dul 
Marasti, nr.59, sector…... 
(2) Dotarea pentru buna funcţionare a sediului se face prin contribuţia egală a 
tuturor partenerilor Consorţiului. 

II. PRINCIPIILE DE BAZ Ă ALE CONSTITUIRII SI FUNC ŢIONĂRII, 
OBIECTIVELE ŞI PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE 
CONSORŢIULUI  

Art.6. Principiile de bază ale constituirii şi funcţionării consorţiului sunt: 

a) egalitatea între parteneri în privinţa participării la actul decizional 
referitor la activitatea Consorţiului; 

b) încurajarea dezvoltării identităţii proprii a fiecărui partener al 
Consorţiului, potrivit principiului “unitate în diversitate”. 

c) recunoaşterea autorităţii juridice şi a autonomiei financiare a 
partenerilor; 

d) consensualitatea adoptărilor tuturor hotărârilor privind activitatea 
Consorţiului; 

e) relaţiile parteneriale, indiferent de natura acestora, stabilite individual 
anterior de către parteneri nu vor fi afectate de activitatea Consorţiului; 

f) solidaritatea membrilor pentru protejarea intereselor comune ce decurg 
conform obiectivelor Consorţiului.    

Art. 7. Consorţiul are următoarele obiective: 

a) asigură utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane ale 
instituţiilor partenere din cadrul consorţiului universitar; 

b) propune principiile de conlucrare şi obiectivele strategice comune pentru 
toate instituţiile din consorţiul universitar; 

c) urmăreşte reducerea substanţială a costurilor prin utilizarea în comun a 
infrastructurii didactice şi de cercetare, a Internetului, a spaţiilor de 
cazare, a bazelor sportive şi a altor facilităţi, printr-o politică unitară de 
dezvoltare, de achiziţie a cărţilor şi bazelor de date, printr-o mai bună 
folosire, în beneficiul studenţilor, a tuturor facilităţilor; 

d) promovează programe academice comune; 
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e) oferă studenţilor posibilitatea de a urma cursuri/specializări, pe baza 
acumulării şi transferului de credite, în cadrul consorţiului universitar; 

f) elaborează o strategie integrată de admitere şi un ghid unic al studentului 
la nivelul consorţiului universitar, în care se menţionează toate cursurile 
şi specializările pe care le poate urma, pe baza acumulării şi transferului 
de credite de studiu la oricare dintre universităţile din cadrul consorţiului 
universitar; 

g) identifică domeniile de excelenţă în cercetare şi susţine logistic şi 
financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor 
instituţiilor implicate; 

h) facilitează mobilitatea cadrelor didactice în interiorul consorţiului 
universitar. 
 

Art. 8. Principalele domenii de activitate ale Consorţiului sunt: 

a) promovarea şi întreţinerea colaborarii în plan ştiinţific şi practic atât între 
membrii Consorţiului cât şi cu alte persoane juridice de drept public sau 
privat,  din ţară sau din străinătate şi care au obiect de activitate asemănător 
cu partenerii prezentului contract; 
b)  colaborarea ştiinţifică cu toate tipurile de forme asociative, în vederea 
eficientizării activităţii acestora din urmă;  

c) participarea la proiecte şi dezvoltarea programelor de cercetare 
fundamentală şi aplicată şi a programelor de studiu interdisciplinar; 
d) promovarea şi susţinerea iniţiativelor privind educaţia, cercetarea 
ştiinţifică şi formarea profesională de calitate prin derularea de proiecte 
naţionale/internaţionale; 

e) acordarea de asistenta de specialitate, activitate desfasurata in cadrul 
grupurilor de specialitate (comisiilor pe domeniile de activitate) constituite 
in cadrul Consorţiului conform prezentului contract;  

f) organizarea de colocvii, simpozioane, conferinte, dezbateri si cursuri, 
inclusiv prin intermediul unor programe externe, avand ca obiect realizarea 
obiectivelor Consorţiului; 

g) editarea de publicaţii proprii şi de specialitate; 
h) intreprinde, pe lângă instituţiile abilitate sau orice persoana de drept 
public sau privat, toate demersurile legale şi acţiunile care se impun, pentru 
rezolvarea problemelor comune ale universităţilor partenere;  

i) orice activitate, cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu realizarea 
obiectivelor Consorţiului. 
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III. ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA CONSORŢIULUI 

Art. 9. Consorţiul este condus de consiliul de administraţie. 

Art. 10.(1) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe pe care le 
poate exercita cu avizul Senatelor universităţilor partenere: 

a) elaborează planurile de cooperare a instituţiilor din cadrul consorţiului 
universitar;  

b) consiliază universităţile partenere cu privire la organizarea, comasarea 
sau desfiinţarea programelor de studii; 

c) propune măsuri de utilizare eficientă a resurselor existente în instituţiile 
care compun consorţiul universitar; 

d) propune programe educaţionale şi de cercetare comune pentru membrii 
consorţiului universitar; 

e) propune planuri de investiţii realizate în comun de instituţiile din 
consorţiul universitar; 

f) sprijină concentrarea în domeniul învăţământului superior şi al cercetării 
ştiinţifice, formarea de asociaţii, dezvoltarea de programe comune 
naţionale şi europene; 

g) elaborează studii, prognoze şi strategii care să fundamenteze politicile 
educaţionale ale consorţiului universitar şi ale organismelor naţionale 
care asigură managementul învăţământului superior; 

h) formulează propuneri de includere în consorţiul universitar a altor 
universităţi sau unităţi de cercetare-dezvoltare. 

(2) Consiliul de administraţie poate avea şi alte competenţe stabilite prin 
regulamentul prevăzut la art.13 din prezentul contract. 
 
Art. 11.(1) Consiliul de administraţie se compune din 8 (opt) membrii, câte 2 
(doi) membrii din partea fiecărui partener.  

 (2) Din partea fiecărei universităţi partenere, membri în consiliul de 
administraţie sunt rectorii acestora şi câte o persoană avizată de către 
Senatele universităţilor partenere la propunerea rectorului. 

 (3) Calitatea de rector al universităţii partenere corespunde cu cea de membru 
al consiliului director pentru toată perioada mandatului/mandatelor rectorilor. 

 
(4) La finele mandatului rectorilor semnatari ai prezentului contract de 
parteneriat/act constitutiv al Consorţiului, aceştia rămân în continuare membri 
în consiliul de administraţie alături de rectorii în funcţie ai respectivelor 
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universităţi partenere, înlocuind astfel pe membrii pe care i-au desemnat prin 
decizie conform aliniatului (2) al prezentului articol. 
 
(5) La încetarea raporturilor de munca ale  rectorilor semnatari ai prezentului 
contract de parteneriat/act constitutiv al Consorţiului, cu universitatea parteneră 
pe care o reprezintă, aceştia va fi înlocuiţi de un nou membru, desemnat 
personal de către fiecare rector, prin decizie, conform aliniatului (2) al 
prezentului articol. 
 
Art. 12. (1) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales dintre 
membrii care au calitatea de rectori în funcţie ai universităţilor partenere, prin 
vot secret, şi validat de fiecare senat universitar. 
 
(2) Mandatul de preşedinte este de 1 (un) an.  
 

(3) Pentru fiecare mandat de rector, fiecare dintre rectorii în funcţie ai 
universităţilor partenere, vor deţine prin rotatie preşedentia Consiliului de 
administraţie (pentru câte un mandat). 
 
(4) Rectorul al cărui mandat de preşedinte al Consiliului de administraţie a 
expirat, nu mai poate candida la aceasta funcţie decât în eventualitatea unui nou 
mandat de rector al universităţii partenere şi cu respectarea prevederilor 
aliniatelor (2) si (3) ale prezentului articol. 
 
(5) În cazul în care, din motive obiective, preşedintele în funcţie nu îşi poate 
exercita mandatul, interimatul va fi asigurat de către a doua persoană care 
reprezintă partenerul în calitate de membru al Consiliului de administraţie. 
 
Art. 13. Activitatea consorţiului se desfăşoară pe baza unui regulament elaborat 
de consiliul de administraţie şi aprobat de senatele universitare, în termen de 90 
de zile de la data autentificării prezentului contract de parteneriat/act de 
înfiinţare. 
 
IV. VENITURI SI CHELTUIELI  

Art. 14. (1) Consorţiul dispune de un buget propriu. 

(2) Veniturile  Consorţiului provin din:  

a) contribuţia partenerilor;  
b)  sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice din România sau 
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din străinatate, pentru desfăşurarea activităţii şi realizarea obiectivelor 
Consorţiului ; 

c) granturi sau proiecte pentru care aplică sau la care Consorţiul este 
partener ; 

d) sprijin financiar acordat Consorţiului de către beneficiarii serviciilor şi 
lucrărilor executate acestora de către  Consorţiu ; 

e) liberalităţi (donaţii şi testamente) ale persoanelor fizice şi juridice 
române şi străine; 

f) venituri realizate din proprietăţile Consorţiului; 
g) taxe pentru participarea la cursuri sau alte activităţi organizate de 

Consorţiu sau în cooperare terţi ; 
h) finanţare complementară stimulativă din partea MECTS conform art.12 

din Legea nr.287/2004 şi art.194 alin2 din L1/2011; 
i) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugete locale ; 
j)  dividende sau acţiuni din participarea Consorţiului la asocieri în societăţi 

comerciale ;  
k) orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau prezentului 

contract. 
(3) Contribuţia partenerilor este stabilită prin regulamentul prevazut la art.13 
din prezentul contract şi trebuie să acopere cel puţin cheltuielile de funcţionare 
ale Consorţiului. 

 
Art. 15. Veniturile obtinute de Consorţiu se folosesc în conformitate cu 
regulamentul prevazut la art.13 din prezentul contract, în vederea realizării 
obiectivelor Consorţiului, inclusiv întreţinerea aparatului organizatoric al 
Consorţiului: plata salariilor personalului angajat şi indemnizaţiile acordate 
membrilor Consiliului de administraţie.  
  
Art. 16. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie la 
data de 31 decembrie, cu excepţia primului an, când începe la data autentificării 
prezentului contract.  

Art. 17. Activitatea economico-financiară a  Consorţiului se desfasoară pe baza 
bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul de administraţie şi în 
conformitate cu regulamentul prevăzut la art.13 din prezentul contract.  

V. INVESTI ŢIILE ŞI PATRIMONIUL CONSOR ŢIULUI 

Art.18. (1) În cazul unor investiţii comune realizate în cadrul consorţiului 
universitar, contractele de investiţii vor prevedea, pentru fiecare partener: 
contribuţia la realizarea investiţiei, drepturile de folosinţă, împărţirea timpului 
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de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea şi 
funcţionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obţin din 
utilizarea investiţiei. 
(2) Bunurile comune rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul consorţiului 
universitar se află în indiviziune pe întreaga perioadă a existenţei consorţiului 
universitar. 
(3) În situaţia în care consorţiul universitar se desfiinţează sau un partener se 
retrage din consorţiul universitar, fiecarui partener îi revine cota parte 
corespunzătoare din patrimoniu, proporţională cu participarea la investiţie a 
fiecărui partener.   
(4) În funcţie de natura investiţiei, de la caz la caz, partenerul îşi va primi cota 
parte corespunzătoare, în natură sau echivalentul în bani. 
(5) În cazul în care partenerul îşi recuperează cota parte din investiţii în natură, 
ieşirea din indiviziune şi dezmembrarea se va face pe cale amiabilă şi cu 
respectarea normelor legale în vigoare. 
(6) În cazul în care partenerul nu îşi poate recupera cota parte din investiţii în 
natură, deoarece acest fapt ar duce la imposibilitatea ca respectiva investiţie să 
mai fie folosită conform scopului pentru care a fost realizată, partenerul îşi va 
primi echivalentul în bani pentru cota parte corespunzătoare, în baza unei 
evaluari efectuată de către o persoana autorizată şi agreată de către toţi 
partenerii.  
(7) În cazul drepturilor de autor/drepturilor de proprietate intelectuală, cota 
parte va fi recuperată asa cum stabilesc partenerii prin contracte distincte pentru 
fiecare caz în parte.??? 
 
VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT  

Art. 19. Modificarea prezentului contract de parteneriat se face : 

a) de drept, prin efectul modificării legislaţiei aplicabile Consorţiului ; 
b) prin act adiţional la prezentul contract. 

VII. CALITATEA DE PARTENER - DOBÂNDIRE, EXERCITARE,  
ÎNCETARE, DIZOLVAREA CONSOR ŢIULUI 

Art. 20. (1) Calitatea de partener este dobandită de persoanele semnatare 
menţionate la art.1, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege şi din 
prezentul contract. 
(2) Partenerii  Consorţiului  au urmatoarele drepturi:  

a) dreptul de a vota si de a avea reprezentanţi în cadrul organelor de 
conducere ale Consorţiului ; 
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b) dreptul de hotărâ cu privire la toate activitatile pe care le intreprinde 
Consorţiului  în vederea realizării obiectivelor şi de a participa nemijlocit 
la acestea.  

(3)  Partenerii Consorţiului  au urmatoarele obligatii:  
a) să cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei în vigoare aplicabile, a 

celor din cuprinsul din prezentul act de constituire al consorţiului 
/contract de parteneriat şi ale regulamentelor Consorţiului;  

b) să întreprindă, în calitate de partener al Consorţiului, numai acele acte şi 
fapte care să nu contravină obiectivelor acestuia;  

c) să platească la termen contribuţia stabilită de consiliul de administraţie. 
Contribuţiile se vor plăti aşa cum se stabileşte prin regulamentul 
prevăzut la art.13 din prezentul contract. 

Art. 21. Calitatea de partener încetează în următoarele situaţii: 
a) renunţarea la calitatea de partener, cu o notificare a intentiei de încetare a 

raporturilor sale parteneriale în cadrul consorţiului, transmisa în prealabil 
cu …zile/luni ? celorlalţi parteneri; 

b) excluderea din Consorţiu, prin consensul membrilor din Consiliul de 
administraţie, ai celorlalţi parteneri , în cazul în care partenerul se face 
vinovat de fapte ce nu concordă cu obiectivele şi cu interesele 
Consorţiului, pentru neplata contribuţiei pentru o perioadă mai mare de 
…luni sau pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în cadrul 
activităţilor Consorţiului iar acest fapt ar conduce la obstrucţionarea 
obiectivelor Consorţiului; 

c) de drept, în cazul în care partenerului i s-au aplicat prevederile art.125 
alin.1, lit b) şi/sau c) din L1/2011.  

d) încetarea Consortiului;  
e) orice altă cale prevazută de lege.  

 
Art. 22. Consorţiul încetează/se dizolvă:  

 a) prin acordul tuturor partenerilor; 
b) orice altă cale prevăzută de lege. 

 

VIII. FOR ŢA MAJORĂ  
 
Art. 23. (1) Forţa majoră, aşa cum este reglementată în Dreptul Român, 
exonerează de răspundere pe cel care o invocă, cu condiţia notificării acesteia 
către celelalte părţi, în termen de 48 ore de la producerea sa. Documentele 
probatorii vor fi prezentate celorlalte părţi în termen de 7 zile de la data 
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apariţiei forţei majore.  
(2) Nici una dintre părti nu va fi răspunzatoare pentru neîndeplinirea la timp şi 
în mod corespunzător total sau partial, a oricăreia din obligaţiile sale prevăzute 
în contract, dacă neîndeplinirea în cauză a fost prilejuită de un eveniment 
imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de 
neînlăturat de către partea care îl invoca. 

 

IX.  LITIGII 
 
Art.24. (1) Orice eventuale neînţelegeri dintre parteneri sau dintre parteneri şi 
membrii consiliului de administraţie, în legatură cu interpretarea, executarea şi 
aplicarea prezentului contract sau în general cu exercitarea activităţii 
Consorţiului, trebuie rezolvată pe cale amiabilă. 
(2) În cazul în care neînţelegerile nu sunt soluţionate pe cale amiabilă, litigiile 
se vor soluţiona după caz de către instanţele judecătoreşti competente. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE  

Art. 25. Consorţiul are ştampilă şi însemne proprii.  

Art. 26. Prevederile prezentului contract se completează cu celelalte dispoziţii 
legale în vigoare aplicabile consorţiilor universitare.  



 

 

Anexa la decizia  nr ....... din ..............2012 

 

L I S T A 
tarifelor pentru ac ţiunile de vân ătoare organizate şi desf ăşurate pe fondul cinegetic 

gestionat de U.S.A.M.V. Cluj - Napoca, pentru  
sezonul de vân ătoare 2012 – 2013 

 
 

1. TARIFE PENTRU ORGANIZARE, ÎMPUŞCARE ŞI PRELUARE DE VÂNAT 
 

CERB COMUN (Cervus elaphus L.) 
 

Mascul 
 

Tarife de împu şcare pentru trofeu 
 

Masa trofeului  
kg 

Tariful de 
împuşcare  
EURO/piesă 

Adaos la tariful din col. 2 pt. fiecare 10 g. 
în plus fa ţă de masa trofeului din col. 1  

EURO / 10 gr 
1 2 3 

Până la 3,00 
inclusiv 

550 - 

3,01 – 5,00 550 1,5  
Până la 7,00 

inclusiv   
1500 - 

7,01-8,00 1950 7 
8,01-9,00 2650 7,5 

9,01-10,00 3400   10 
10,01-11,00 4400 19 
11,01-11,50 6300 50 
Peste 11,50 8800 60 

 
Masa trofeului se stabileşte conform Ordinului 418 / 2006 
 
 tarif pentru o piesă rănită şi nerecuparată: …………….…800 EURO/pies ă. 
 tarif pentru foc greşit…………………… ......………..…….150 EURO/foc gre șit 
 
Femela (ciut ă) sau tineret (în vârstă de până la 1 an) 
tarif de împuşcare……………. ……………………….…........150 EURO/pies ă. 
tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată………..…………......75 EURO/piesă. 
tarif pentru foc greşit …………………………..………….... 30 EURO/foc gre şit . 
 



 

Tarif de organizare , pentru o zi de vânătoare / vânător ……………20 EURO. 
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi 

transportul în cadrul terenului de vânătoare). 
 
 

CĂPRIOR (Capreolus capreolus L.) 
Mascul 

Tarife de împuşcare pentru trofeu 
 

Masa trofeului  
grame 

Tariful de 
împuşcare  

EURO /piesă 

Adaus la tariful din col.2 pt. fiecare 1 
gram în plus fa ţă de masa trofeului din 

col.1   
EURO / 1 g 

1 2 3 
până la 300 inclusiv 225 - 

300 225 4,5 
350 450 5 
400 700 9 
450 1150 12 

501– 550 1750 23 
Peste 550 2900 30 

 
Masa trofeului se stabileşte conform Ordinului 418 / 2006 
 
tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată ……………..……200 EURO/piesă. 
tarif pentru foc greşit ………………………………………… 25 EURO/foc gre şit . 
Femela (căprioara) sau ied (în vârstă de până la 1 an) 
tarif de împuşcare…………………………………………..…..15 EURO/piesă. 
tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată…………………....…..10 EURO/piesă. 
tarif pentru foc greşit……………………………………..…… 5 EURO/foc gre şit . 
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare/vânăto…..… 20 EURO. 
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi 

transportul în cadrul terenului de vânătoare). 
 

 
MISTREŢ (Sus scrofa attila L.) 

Mascul 
Tarife de împu şcare pentru trofeu 

 
Lungimea medie a  

col ţilor arm ă 
(inferiori)  

- cm - 

Tarif  
EURO / piesă 

Adaos pt. fiecare mm în plus fa ţă de 
lungimea medie din col.1  

EURO / mm 



 

1 2 3 
Până la 12,0 

inclusiv 
250 - 

12,1– 16,0 350 - 
16,1 – 20,0 550 - 
peste 20,0 750 10 
 
Tarif de împuşcare pentru piese cu trofeu bizar……….….350 EURO/piesă. 
Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată, 
la pândă şi dibuit………………………………………… 100 EURO/pies ă. 
tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit……………….… 50 EURO/foc gre şit . 
Femela 
tarif de împuşcare, la goană…………………………..…… 200 EURO/pies ă. 
tarif de împuşcare la pândă şi dibuit……………..….……...300 EURO/piesă. 
tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată, 
la pândă şi dibuit……………………………………….……. 100 EURO/piesă. 
tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit……….…………… 50 EURO/foc gre şit . 
Purcel ( piesa care, neeviscerată, are o masă de maximum 60 kg ) 
tarif de împuşcare………………………………………….....100 EURO/pies ă. 
tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată, 
la pândă şi dibuit………………………………………….……50 EURO/piesă. 
tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit…….…………….….25 EURO/foc gre şit . 
Tariful de organizare  pentru o zi de vânătoare / vânător este următorul: 
- 150 EURO / zi / vânător  – pentru vânătorul care, având vânatul în zona optimă 

de bătaie a armei, trage asupra vânatului, cu sau fără succes. Tariful se percepe la 
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă); 

- 75 EURO / zi / vânător  – pentru vânătorul care, participând la vânătoare, nu a 
avut vânat în zona optimă de bătaie a armei şi nu a tras cu arma. Tariful se percepe la 
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă). 

- Pentru acţiunile la goană, pândă sau dibuit, organizate în aceeaşi zi, se plăteşte 
tariful de organizare menţionat mai sus, o singură dată. 

- În situaţia în care, se desfăşoară acţiunea de vânătoare programată dar, din 
motive independente de voinţa organizatorului, nu se asigură vânat, vânătorii 
plătesc numai suma de 25 EURO / zi / vânător  ca drept „ tarif de organizare”  

La vânătorile organizate la mistreţ, în ziua sosirii sau plecării grupului de vânători, 
se pot organiza acţiuni de vânătoare la pândă sau goană pentru 1 / 2 zi, pentru care 
tariful de organizare este următorul: 

- 75 EURO / zi / vânător  – pentru vânătorul care, având vânatul în zona optimă de 
bătaie a armei, trage asupra vânatului, cu sau fără succes. Tariful se percepe la ambele 
metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă); 



 

- 50 EURO / zi / vânător  – pentru vânătorul care, participând la vânătoare, nu a 
avut vânat în zona optimă de bătaie a armei şi nu a tras cu arma. Tariful se percepe la 
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă). 

Tariful de organizare pentru vânătoarea la pândă, în cazul în care se împuşcă 
numai purcei, este de 30 EURO / zi / vânător. 

Tarifele de mai sus cuprind şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist 
în vânătoare şi transportul vânătorului în cadrul terenului de vânătoare. 

Tariful de organizare pentru vânătorile mixte organizate la mistreţi şi iepuri, este 
acelaşi ca la vânătorile individuale sau colective la mistreţi. 

 
VULPE (Vulpes vulpes L.) 

Tarife de împu şcare 
 

Punctaj pentru trofeu 
craniu - puncte C.I.C. - 

Tarif  
- EURO / piesă – 

1 2 
până la 24,00 inclusiv 25 

24,00 – 24,49 30 
24,50 – 24,99 40 
Peste 25,00 50 

 
În cadrul tarifului de împuşcare, vânătorul îşi poate însuşi şi blana piesei 

împuşcate. 
• Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată…..………….… 5 EURO/pies ă. 
• Tarif de organizare ……………………………………..15 EURO/ zi / vânător . 
Acesta cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în 

vânătoare precum şi transportul în cadrul terenului de vânătoare. 
 

 
 
 

IEPURE (Lepus europaeus P.) 
 

• Tarif de împuşcare……………………. …………………………. 25 EURO/piesă. 
• Tarif de preluare………………………..…………………………..10 EURO/piesă. 
• Tarif de organizare: 
-la picior……………………………………….………………. 25 EURO/zi/vânător . 
-la goană…………………….………………….……….………50 EURO/zi/vânător . 
• Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi) la goană, pândă sau dibuit, 
organizate în aceeaşi zi, tariful de organizare se plăteşte o singură dată, la nivelul cel mai 
mare. 
 
 
 
 



 

ALTE MAMIFERE DE INTERES VÂN ĂTORESC 
 
 

 
 

Specia 

Tarif de 
împuşcare  

EURO / 
piesă 

Tarif pt. 
pies ă rănită 

şi 
nerecuperat ă 
EURO / piesă 

Tarif pt. 
foc gre şit 
 Euro / foc 

greşit 

 
Vânătorului i se 

cuvin 

Jder (Martes 
sp.) 

100 - - Blana 

Nevăstuica 
(Mustela n) 

10 - - Blana 

 
 
 

COCOŞ DE MUNTE (Tetrao urogallus L.) 
 
 

• Tarif de împuşcare………………………………….…………. 1000 EURO / piesă. 
 În cadrul tarifului, vânătorul îşi poate însuşi piesa împuşcată. 
• Tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată………………………350 EURO / piesă. 
• Tarif pentru foc greşit…………………………………………    100 EURO / foc gre şit . 
• Tarif de organizare , pentru o zi de vânătoare / vânător….……….. 20 EURO. 
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi 
transportul în cadrul terenului de vânătoare) 
 

ALTE PĂSĂRI DE INTERES VÂNĂTORESC 
 

Specia  Tarif de împu şcare 
pauşal EURO/zi/vânător 

Tarif de preluar e 
EURO / buc. 

Sitari 100 1 
Porumbei sălbatici 50 0 

Sturzi 50 0, 2 
Alte păsări 50 0 

 
Tarifele la pauşal, cuprind şi tariful de organizare. În cazul în care vânătorul, pentru 

speciile la care vânătoarea este permisă la pauşal, împuşcă oricare din speciile de păsări 
admise de lege la vânătoare, care au acelaşi habitat, se va aplica tariful cel mai mare. 

Dacă pe parcursul unei zile de vânătoare, vânătorul participă la acţiuni de 
vânătoare organizate la mai multe specii, dar organizate pe teritoriul fondului de 
vânătoare administrat de către U.S.A.M.V. Clij-Napoca, i se va percepe tariful de 
organizare o singură dată, la valoarea cea mai mare. 

În cazul în care vânătorului i se percepe tariful de împuşcare pauşal, pentru 
recoltarea unora dintre păsările de interes vânătoresc menţionate mai sus, pentru alte 



 

piese recoltate în aceeaşi zi de vânătoare (ex. iepure,) în raza fondului de vânătoare, i se 
va percepe numai tariful de împuşcare. 

 
 

TARIFE PENTRU SERVICII PRESTATE VÂNĂTORILOR, 
 ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII  

DE ACŢIUNI DE VÂNĂTOARE 
 
 Transport (în afara terenului de vânătoare): 
• Maşini de teren sau autoturisme…………………………….. 0,50 EURO / km . 
• Maşini de teren sau autoturisme………………………..….. 10,00 EURO /oră. 
• Maşini de teren sau autoturisme…………………………… 75,00 EURO / zi. 
 
Fotografierea şi filmarea 
• Pentru vânători, fotografierea şi filmarea este permisă gratuit în terenul de 

vânătoare unde acesta este autorizat să exercite vânătoarea. 
• Pentru celelalte categorii de cetăţeni, altele decât vânătorii autorizaţi, 

fotografierea şi filmarea florei şi faunei şi a habitatelor acestora, în scop comercial, se 
face numai cu acordul gestionarului terenului şi se percep următoarele tarife: 

- pentru fotografiere…………………..100 EURO/zi/operator . 
- pentru filmare………………………. 200 EURO/zi/operator . 
Pentru însoţitorii operatorilor, la fotografiere sau filmare, tarifele se reduc cu 50%. 
• Pentru alte servicii se aplică tarifele prezentate mai sus. 
 
N O T Ă 
• Tarifele de mai sus se vor folosi pentru întocmirea „Notei de plată” care se 

încheie la sfârşitul acţiunii de vânătoare. Comenzile speciale sau suplimentare ale 
vânătorilor sau comisionarului se vor încasa la nivel corespunzător şi se vor menţiona 
distinct, cumulându-se în „Nota de plată”. 

• Pentru situaţii deosebite, atunci când, la cererea vânătorilor sau a firmei 
comisionare, cheltuielile pentru serviciile acordate sunt mai mari decât cele din prezenta 
listă, acestea se facturează la nivelul efectiv realizat. 

• Tarifele de valorificare ale cărnii de vânat, blanurilor, pieilor, coarnelor sau a altor 
subproduse, se vor stabili de către Consiliul de administraţie al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 
în funcţie de preţurile practicate pe piaţă şi de raportul dintre cerere şi ofertă. 

• Tarifele de mai sus con ţin TVA . 
• Decontarea acţiunilor de vânătoare pentru vânătorii cetăţeni români, se va face în 

Lei, la cursul „Leu / Euro” oficial al Băncii Naţionale a României (BNR) în ziua facturării 
serviciilor. 

 
 
 



 

 
 

Nr..............din ......................... 
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MEMORIU 

 

referitor la  semnalarea întârzierilor majore în verificarea şi plata cererilor de rambursare 
depuse la AMPOSDRU/Organismele Intermediare delegate, în cadrul proiectelor finanţate din 
FSE prin POSDRU 2007 - 2013, precum şi la modificările repetate ale regulilor de 
implementare, care nu sunt justificate adecvat şi care sunt lipsite de transparenţă în motivaţie  
 
 
Dorim să vă supunem atenţiei un aspect extrem de sensibil, general valabil la nivelul grupului de 
universităţi semnatare ale acestui memoriu, cu privire la mecanismul de implementare a proiectelor 
finanţate din Fondul Social European în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 
Resurselor Umane” 2007 – 2013. Astfel: 
 

Universităţile semnatare au în implementare sute de proiecte finanţate prin Fondul Social European în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a cărui 
structură de implementare este coordonată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin 
Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 (AMPOSDRU). Majoritatea acestor proiecte sunt implementate pe 
Domeniile Majore de Intervenţie delegate Direcţiei Generale Organismul Intermediar POSDRU din 
cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (OIPOSDRU MECTS), organism care 
înregistrează întârzieri de ordinul lunilor de zile ( ex. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 9 luni, 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – 12 luni etc.) faţă de termenele prevăzute în contractele de 
finanţare semnate cu privire la rambursarea sumelor avansate de către beneficiari. 

 

Clauza contractuală referitoare la decontarea cererilor de rambursare specifică faptul că rambursarea 
cheltuielilor se va efectua în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii de 
rambursare la OIPOSDRU MECTS. Acest termen de plată al cererilor de rambursare depuse de 
beneficiari este statuat inclusiv de art. VI al OUG 121/2011 şi de art. XIV al OUG 26/2012. Precizăm 
faptul că această clauză/prevedere normativă nu este respectată de către OIPOSDRU MECTS, 
organismul punând în practică o serie de măsuri de asemenea natură încât să amâne rambursarea 
cheltuielilor şi verificarea cererilor de rambursare ulterioare, depuse de beneficiari în termenul 
prevăzut prevăzut de OUG 120/2010 (respectiv maximum 3 luni de la data efectuării cheltuielii), prin 
aplicarea „suspendării verificărilor Cererilor de Rambursare”, fără a se respecta termenul maxim de 10 
zile lucrătoare aferente acestor întreruperi, conform prevederilor art. VI al OUG 121/2011 şi al art. 
XIV al OUG 26/2012. 
 

Ţinând cont de faptul că termenul de răspuns la solicitările de clarificări adresate de OI delegat către 
beneficiari, cu privire la completarea documentaţiei depuse pentru rambursare, în eventualitatea 
identificării unor eventuale omisiuni, este de maximum 5 zile lucrătoare, suspendările de termene 
pentru remedierea unor astfel de aspecte nu justifică întârzierile semnalate. Aceste întârzieri au ajuns, 
în cazul OI POSDRU MECTS, la peste 150 de zile (5 luni) întârziere, aspect care generează blocaje 
importante la nivelul fluxului financiar al instituţiilor noastre. 

 

Constatăm nerespectarea termenelor contractuale de verificare şi decontare a documentaţiilor înaintate 
de către beneficiari la Organismele Intermediare, conform clauzelor contractuale, ţinând cont de faptul 
că nu se permite nici o întârziere din partea beneficiarilor fără aplicarea penalizărilor contractuale 
aferente. La o simplă analiză a perioadelor scurse de la înregistrarea Cererilor de rambursare până la 
plata acestora de către AM POSDRU, aşa cum sunt acestea publicate pe site-ul fseromania.ro, se 
constată că OI POSDRU MECTS are nevoie de cel mai mult timp pentru procesare, diferenţele faţă de 
alte Organisme Intermediare fiind de ordinul lunilor, fapt ce denotă o alocare neadecvată a resurselor 
faţă de volumul de muncă existent.  Acest fapt generează un blocaj major financiar/tehnic cu 
repercusiuni majore la nivelul implementării proiectelor, cum ar fi: blocarea fluxului de numerar, 
asigurarea acestui flux prin intermediul unor împrumuturi bancare generatoare de dobânzi, întârzieri în 



aprobarea actelor adiţionale şi a notificărilor, lipsa de transparenţă a autorităţilor contractante prin 
neoferirea de informaţii clare şi pertinente la solicitările oficiale, neanunţarea aprobării sau neaprobării 
actelor adiţionale şi a notificărilor depuse de către beneficiari, netransmiterea sau transmiterea cu 
întârzieri foarte mari a scrisorilor privind sumele aprobate spre plată, fapt care generează erori în 
înregistrările contabile ale beneficiarilor etc. 

 

Prin instrucţiunea 61 emisă de AMPOSDRU, toate proiectele din România primesc in mod artificial 
gradul de risc C. Conform acestui document, trebuie să tragem concluzia că la această oră, în 
România, nu există nici măcar un proiect aflat în derulare care să fie implementat în parametri 
normali. Această decizie, luată într-un mod total netransparent, face generalizări abuzive şi reprezintă 
o ofensă adusă întregii ţări, sugerând faptul că, în România, nu există nici măcar un singur proiect care 
să fie implementat corespunzător pentru a primi gradul de risc A.  

 

De asemenea, solicitările survenite din partea AMPOSDRU prin intermediul Instrucţiunii 61, respectiv 
redepunerea documentaţiilor aferente unor cereri de rambursare deja înaintate de beneficiari, din care 
o parte fuseseră validate pentru plată de către AMPOSDRU/OI delegat, inclusiv cereri de rambursare 
pentru care se efectuaseră plăţi parţiale (componenta FSE din suma validată la plată), generează 
blocaje suplimentare la nivel de OI/OIR. Acest lucru conduce la nerespectarea şi prelungirea în 
continuare a termenelor asumate prin Contractul de finanţare. Considerăm că această măsură este de 
natură să întârzie rambursările către beneficiari, până la un termen ce nu poate fi definit, ceea ce va 
duce la un blocaj financiar al universităţilor şi la întreruperea tuturor proiectelor, în condiţiile în care s-
a încercat susţinerea proiectelor prin intermediul unor linii de credit. Consecinţa acestui blocaj ar fi 
pierderea a sute de milioane de euro, sume accesate din fonduri structurale, cu implicaţii directe şi 
imediate în plan mediatic şi economic. Trebuie să vă avertizăm asupra faptului că în acest grup de 
proiecte, unele au implicaţii majore în plan social şi în planul atingerii unor indicatori de rezultat 
angajaţi de România cu Comisia Europeană, precum ar fi proiectele doctorale, postdoctorale şi de 
investiţii în infrastructura de cercetare. 

 

După validarea Cererilor de Rambursare, plata efectivă nu se realizează concomitent din cele două 
surse de finanţare, respectiv FSE şi bugetul naţional. AMPOSDRU plăteşte către beneficiari strict 
componenta FSE din sumele validate spre rambursare, componenta care are ca sursă de finanţare 
bugetul naţional înregistrând întârzieri la plată de peste 90 de zile, fără a se oferi explicaţii în acest 
sens, fără existenţa unei transparenţe din partea AMPOSDRU şi fără o motivare concretă a acestor 
întârzieri. 
 

Dificultăţile cu care ne confruntăm la nivelul implementării proiectelor sunt cunoscute în întreaga 
structură  aferentă absorbţiei fondurilor structurale, începând cu anul 2009, iar, datorită faptului că  
prima perioadă de programare se apropie de finalizare, este imperios necesară luarea tuturor deciziilor 
care să permită creşterea gradului de absorbţie a acestor fonduri şi eliminarea blocajelor financiare 
înregistrate. Altfel, cu toate eforturile financiare făcute de universităţile beneficiare din România 
pentru susţinerea proiectelor, gradul de absorbţie va rămâne nesemnificativ, periclitându-se 
rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor cheltuite deja, cu repercusiuni inclusiv asupra 
alocărilor financiare pe următoarea perioadă de programare.  

 

În consecinţă, solicităm anularea documentelor care susţin abuzuri repetate din partea 
autorit ăţilor contractante şi rezolvarea urgentă a blocajului generat prin luarea unor decizii 
incorecte, incoerente, retroactive şi arbitrare. 

 

Precizăm faptul că, începând cu luna august 2012, majoritatea universităţilor nu vor mai putea susţine 
financiar aceste proiecte implementate prin POSDRU, motiv pentru care, până la rezolvarea aspectelor 
menţionate mai sus, vom întreprinde alte acţiuni de conştientizare a opiniei publice cu privire la 
situaţia gravă din sistem şi vom recurge la utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru recuperarea 
sumelor alocate de către Universităţi din veniturile proprii şi din împrumuturi, în vederea reîntregirii 
surselor proprii de finanţare a proiectelor implementate, dar şi a dobânzilor aferente sumelor 
împrumutate, pentru susţinerea fluxului de numerar al acestor instituţii. 
 



În speranţa obţinerii unui răspuns pozitiv referitor la situaţia prezentată mai sus, vă mulţumim pentru 
bunăvoinţă.  

 

Cu deosebit respect şi aleasă consideraţie,  

 

Reprezentanţii legali ai universităţilor de mai jos, semnatare ale memoriului: 

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca 

UT Iasi 

UAIC Iasi 

USuceava 

UVTimisoara 

UPTimisoara 

ASE Bucuresti 

.............................................. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 



Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este de acord cu memoriul referitor la semnalarea întârzierilor 
majore în verificarea şi plata cererilor de rambursare depuse la AMPOSDRU/Organismele 
Intermediare delegate, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU 2007 - 2013, precum şi la 
modificările repetate ale regulilor de implementare, care nu sunt justificate adecvat şi care sunt lipsite 
de transparenţă în motivaţie, dat fiind faptul că la nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sunt 
în implementare un număr de 39 de proiecte finanţate din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a cărui structură de implementare 
este coordonată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
(AMPOSDRU), Direcţie Generală în cadrul acestui Minister. Dintre acestea, un număr de 23 de 
contracte de finanţare sunt implementate pe Domeniile Majore de Intervenţie delegate Direcţiei 
Generale Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Valoarea totală a Cererilor de Rambursare depuse şi neîncasate de către Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca pentru 20 de proiecte este de 27.036.944,24 lei, din care 26.780.387,57 la 
OIPOSDRU – MECTS şi 256.556,67 la OIR POSDRU (MMFPS). 

 

Cluj-Napoca, 28 iunie 2012 

 

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 

Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 

 



TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
 19.06.2012 - 06.07.2012 

 
 

FACULTATEA DE  AGRICULTUR Ă 
 

1. MUREŞAN I. AURELIA (MARIAN) 
2. MUREŞAN D. VLAD 
3. KEN I.E. SIMONA-CLARA (BÂRSAN) 

 
 
 
FACULTATEA DE MEDICIN Ă VETERINAR Ă 

1. NAGY A. ANDRÁS-LÁSZLÓ 
2. TĂBĂRAN AL. ALEXANDRU-FLAVIU 
3. VĂSUŢ I. RADU GABRIEL 

 

  

 

 
 

 
 

 


