
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

  
privind înfiinţarea Universităţii ,,Bogdan Vodă” din 

municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Art. 1. – Se înfiinţează Universitatea ,,Bogdan Vodă” din 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, ca instituţie de învăţământ 
superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte 
a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul           
Cluj-Napoca, str.Grigore Alexandrescu nr.26A, judeţul Cluj. 
 

Art. 2. – Universitatea ,,Bogdan Vodă” din municipiul          
Cluj-Napoca, judeţul Cluj se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi 
specializări acreditate: 

a) Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Management, 
cu predare în limba română; 

b) Facultatea de Drept, specializarea Drept (Baia Mare), cu 
predare în limba română; 

c) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie 
fizică şi sport(Baia Mare), cu predare în limba română. 
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Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura 
universităţii intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele 
menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 
prin hotărâre a Guvernului, conform legii. 

 
Art. 4. – Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a 

fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în 
interesul serviciului la instituţia nou înfiinţată, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
Art. 5. – (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu 

propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 
(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universităţii 

,,Bogdan Vodă” din  municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, prin 
efectul legii. 
 

Art. 6. – (1) Patrimoniul universităţii  rămâne şi va fi utilizat 
numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul 
nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va 
propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a 
universităţii. 

(2) În cazul desfiinţării universităţii, destinaţia patrimoniului se 
stabileşte prin lege, numai în interesul învăţământului. 
 

Art. 7. – Cheltuielile privind funcţionarea universităţii se 
suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi 
din alte surse legale. 
 

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de 
calitate specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art.1 
este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 26 aprilie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Daniela Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
ANEXA 

 
 
 
 
 

PATRIMONIUL 
Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, înfiinţată prin lege 

  
 
 

Denumirea Adresa Valoarea 
-milioane lei- 

Titlul în baza căruia este 
deţinut 

I. Bunuri imobile, din care:  90.506  
A. Clădiri, din care: 
a)  sediul din Cluj-Napoca 
 
b)  sediul din Baia Mare 
 
c) sala sport 

Cluj-Napoca, 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 
Baia Mare, 
B-dul Bucureşti nr.44 
 

 
79.319 

 
2.302 

 
255 

Contract de vânzare cumpărare  
Autentificare nr.3109/23.10.00 
Autorizaţie de construcţie 
nr.2677/29.12.00 Autorizaţie de 
construcţie nr.2677/2003 
Contract de vânzare cumpărare  
Autentificare nr.2246/15.09.97 
Autorizaţie de construcţie 
nr.668/15643/19.11.97 
Contract de vânzare cumpărare 
Autentificare nr.942/07.05.03 

B. Terenuri Cluj-Napoca, 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 
 

6.089 
 

413 

Contract de vânzare cumpărare 
Autentificare nr.1800/1996 
Contract de vânzare cumpărare  
Autentificare nr.836/13.03.02 
Autentificare nr.4512/10.12.02 

C. Altele Cluj-Napoca, 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 
 

2.128 Contract nr.145/25.05.2002 
Contract nr.146/25.05.2002 
Contract nr.325/14.05.2003 
Facturi de achiziţie 

II.Bunuri mobile, din care:  10.639  
A.Tehnică de calcul (calculatoare 
PC, reţele, imprimante, programe) 

Cluj-Napoca, 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 

2.288 Facturi de achiziţie 

B. Birotică    
C. Mijloace transport Cluj-Napoca, 

Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 

3.135 Facturi de achiziţie 
 

D. Mobilier  Cluj-Napoca 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 

3.848 Facturi de achiziţie 

E. Disponibilităţi (fond  bibliotecă) Cluj-Napoca, 
Str.Gr.Alexandrescu nr.26 A 
Baia Mare,  
Str. Universităţii nr.23 A 

1.368 Facturi de achiziţie 
 

F. Inventar gospodăresc  
 

  

III. Imobilizări financiare:    
A. Depozite bancare     
B. Fonduri speciale  
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Denumirea Adresa Valoarea 
-milioane lei- 

Titlul în baza căruia este 
deţinut 

IV. Active circulante, din care:  4.518  
A. Titluri de plasament    
B.Disponibilităţi  89 Extrase cont 
C. Stocuri  4.429 Facturi de achiziţie 
D. Creanţe    
E. Alte valori    

 
Notă: Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia  Universitatea 
“Bogdan Vodă”  din Cluj-Napoca  şi Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, care se  înfiinţează  prin 
lege. 

 


