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Anexă la Hotărârea Senatului nr. 7 635/13.05.2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
COMISIEI DE BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
A UNIVERSITĂȚII BABEȘ–BOLYAI

Cap. I. Dispoziții generale
Art.1
A. Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă (CBDS în continuare) a
Universității Babeș–Bolyai (UBB) este organizată și funcționează în acord cu
prevederile Legii Educației nr.1/2011, ale Cartei UBB și în concordanță cu Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 21036/31.10.2016 privind implementarea
programului „UBB pentru Dezvoltare Sustenabilă (UBB Goes Green)”.
B. CBDS a UBB este un organism consultativ al Rectoratului. În această calitate, la
solicitarea Rectoratului, CBDS formulează puncte de vedere, elaborează strategii,
regulamente și propuneri concrete de măsuri punctuale privind managementul
valorilor naturale ale UBB; acestea pot fi puse în practică în urma aprobării de către
Consiliul de Administrație (CA) al UBB. CBDS poate fi sesizat și de către Direcția
Generală Administrativă, de către facultăți sau de orice membru al comunității
academice a UBB și în același timp poate avea inițiative proprii în domeniul
activității, care sunt propuse spre analiză Rectoratului.
Art. 2
A. Atribuțiile CBDS a UBB sunt următoarele:
a. Propune conducerii UBB liniile strategice, politicile și acțiunile privind
managementul valorilor naturale ale UBB.
b. Analizează starea valorilor naturale aflate în administrarea Universității BabeșBolyai și elaborează documente strategice cu privire la modalitățile de ocrotire a
acestora, precum și cu privire la acele măsuri de educație ecologică care duc la
conștientizarea importanței păstrării valorilor naturale.
c. Avizează orice intervenție asupra valorilor naturale ale UBB.
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d. În mod special, analizează starea vegetației arbustive și arboricole, propune
măsurile care se impun referitoare la intervențiile de corecție prin toaletare, tăiere,
plantare și elaborează un ghid pentru tratarea copacilor bătrâni și uscați.
e. Până la finalul fiecărui an calendaristic, pregătește un Raport de dezvoltare
sustenabilă care tratează gradul de împlinire al obiectivelor cuprinse în Programul
UBB Goes Green și formulează soluții, strategii și un calendar pentru îndeplinirea
acestora, inclusiv o actualizare și dezvoltare a Programului UBB Goes Green.
B. CBDS nu are atribuții privind organizarea și modul de lucru în cadrul Grădinii
Botanice „Alexandru Borza” a UBB, dar se poate pronunța asupra anumitor
probleme legate de Grădina Botanică, la cererea expresă a Rectoratului sau a
conducerii Grădinii Botanice.

Cap. II. Organizarea și funcționarea CBDS a UBB
Art. 3.
A. CBDS este condusă de un președinte și un vicepreședinte.
a. Președintele CBDS este directorul Grădinii Botanice „Alexandru Borza” a UBB.
b. Vicepreședintele CBDS este cadru didactic cu expertiză în domeniul ocrotirii
naturii, recunoscută pe plan internațional și este nominalizat de către prorectorul
responsabil cu asigurarea calității. Înlocuiește de drept președintele în lipsa
acestuia.
B. Secretarul CBDS asigură componenta administrativă a activității CBDS și este
nominalizat de către prorectorul responsabil cu asigurarea calității.
C. Din membri CBDS fac parte:
a. cadre didactice cu expertiză în ocrotirea valorilor naturale și în protecția
mediului, din diferite domenii științifice, reprezentând cele trei linii de studiu ale
UBB;
b. angajați ai UBB din cadrul Grădinii Botanice „Alexandru Borza”;
c. angajați ai UBB din cadrul Complexului Parc Sportiv „Iuliu Hațieganu”;
d. angajați ai UBB din cadrul Direcției Generale Administrative;
e. reprezentanți ai studenților, propuși de către reprezentanții studenților pentru
fiecare linie de studiu a universității.
D. Membrii comisiei, în afara studenților, sunt nominalizați de către prorectorul
responsabil cu asigurarea calității.
E. Componența și conducerea CBDS sunt validate de Consiliul de Administrație.
Durata și perioada mandatului CBDS coincid cu cele ale mandatului rectorului.
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Art. 4.
A. CBDS se întrunește periodic în decursul anului, dar cel puțin de 4 ori, la convocarea
președintelui sau, în lipsa lui, a vicepreședintelui.
B. În împrejurări speciale, convocarea CBDS se poate realiza la inițiativa a 1/3 din
numărul membrilor săi titulari.
C. Pentru fundamentarea deciziilor, președintele poate invita la ședințele de lucru ale
CBDS specialiști și experți în diverse domenii.
D. Deciziile CBDS se adoptă cu majoritate simplă a celor prezenți, prin vot deschis.
Hotărârile se consemnează în procesul verbal de ședință, întocmit și semnat de
secretarul CBDS.
E. Unele decizii pot fi adoptate și prin votul electronic al membrilor CBDS, dacă
președintele nu consideră necesar o întâlnire în acest sens.
F. Sesizările și solicitările privind intervenția CBDS sunt transmise secretarului CBDS.
G. Deciziile privind problemele pentru care a fost solicitată intervenția CBDS trebuie
luate pe baza unor vizite la fața locului. Aceste vizite vor fi efectuate de membri
comisiei desemnați de către președintele CBDS, fără a fi necesară deplasarea fiecărei
membru al CBDS, soluția putând fi formulată pe baza documentelor/dovezilor
prezentate de către raportori (fotografii, descrieri, hărți, etc.).
H. Secretarul CBDS trimite documentele elaborate/deciziile adoptate prorectorului
responsabil cu asigurarea calității spre avizare, iar după avizare către DGA, pentru
implementare.

Cap. III Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 5. Regulamentul de organizare și funcționare a CBDS a UBB intră în vigoare în urma
aprobării sale de către Senat.
Art. 6. Componența CBDS a UBB se modifică conform Anexei 2 la Hotărârea CA nr.
7 298/06.05.2016.

3

