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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A GRĂDINII BOTANICE ALEXANDRU BORZA 

- Aprobat prin HS nr. 169/13.12.2021 -

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 

Art, 1. 

(1) Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai este o structură în cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai (numită în continuare UBB), fără personalitate juridică. 

(2) Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute de Carta UBB, Regulamentul de ordine 

interioară al UBB şi normele prezentului regulament. 

(3) Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai se află în relaţii de: 

► subordonare faţă de Rectorul UBB; 

► coordonare a Prorectorului UBB responsabil cu administraţia şi patrimoniul. 

Art. 2. Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai are sediul în 

România, Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 42. Denumirea completă a compartimentului este 

Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Uniî1ersităţii Babeş-Bolyai. 

Art. 3. 

(1) Direcţia General Administrativă a UBB realizează evidenţa financiar-contabilă distinct 

pentru Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai. 

(2) Veniturile proprii provin din taxe de vizitare ale Grădinii Botanice, taxe foto-video, 

activităţi specifice de microproducţie, prestări de servicii, studii, proiecte, chirii şi alte surse 

de venituri legal constituite. 

(3) Directorul Grădinii Botanice administrează fondurile realizate din venituri proprii în 

conformitate cu hotărârile interne ale UBB, în condiţiile legii. 
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Art. 4. Documentele emise de către conducerea Grădinii Botanice sunt înregistrate la 

secretariatul propriu şi la Registratura Universităţii. 

CAPITOLUL II. MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂTI 
' 

Art. 5. Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai este o structură din 

cadrul Universităţii Babeş-Bolyai care asumă, în cadrul profilului său specific şi în 

concordanţă cu aspectele particulare ale activităţilor sale, toate cele trei misiuni academice 

ale unei universităţi world-class: (1) cercetare-dezvoltare-inovare, (2) didactică şi (3) relaţia 

cu societatea. 

Art. 6. Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai are următoarele 

obiective majore: 

(1) asigură crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare în domeniul larg 

al studiului plantelor şi al conservării fitodiversităţii, sub toate aspectele ei; 

(2) contribuie la formarea studenţilor şi a cercetătorilor biologi în domeniul disciplinelor 

botanice; 

(3) contribuie la dezvoltarea de servicii adresate comunităţii locale, regionale, naţionale şi 

chiar internaţionale, printr-o implicare activă în ceea ce înseamnă educaţia pentru şi prin 

natură, precum şi activităţi de recreere şi petrecere activă a timpului liber. 

Art. 7. Pentru atingerea acestor obiective majore, Grădina Botanică „Alexandru Borza" a 

Universităţii Babeş-Bolyai va desfăşura în cadrul structurilor sale următoarele activităţi: 

( 1) conservarea ex situ şi in situ a speciilor de plante; 

(2) menţinerea programelor de cercetare în taxonomia, ecologia şi biogeografia plantelor, 

prin valorificarea şi dezvoltarea herbarului care se găseşte în cadrul ei; 

(3) efectuarea de cercetări ştiinţifice sau tehnice asupra plantelor din colecţii; 

(4) valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin publicare în reviste de specialitate 

de prestigiu, prin brevetare şi transfer tehnologic; 

(5) organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale având ca tematică 

studiul plantelor (s.l.); 

(6) dezvoltarea colecţiilor de plante vii sau conservate, fundamentate pe o bază ştiinţifică; 
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(7) documentarea şi monitorizarea corespunzătoare a colecţiilor, printr-un angajament pe 

termen lung privind buna conservare a acestora; 

(8) comunicarea informaţiilor către alte grădini, instituţii, organizaţii şi public; 

(9) realizarea de schimburi de seminţe sau alte materiale cu alte grădini botanice, arborete 

sau centre de cercetare; 

(1 O) asigurarea unei baze de cercetare de excelenţă pentru studenţii de nivel licenţă, 

master, doctorat şi pentru cercetătorii postdoctorali afiliaţi UBB sau care sunt incluşi în 

programe de colaborare cu UBB. 

(11) promovarea conservării prin activităţi de educaţie ecologică, vizând conştientizarea 

publicului larg cu privire la aspecte care vizează biologia, ecologia şi importanţa 

speciilor vegetale; 

(12) promovarea valorilor culturale, educaţionale şi ştiinţifice universale. 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA GRĂDINII BOTANICE ALEXANDRU BORZA 

Art. 8. Structura organizatorică a Grădinii Botanice „Alexandru Borza" cuprinde 

următoarele compartimente aflate în subordinea directorului: 

Colectivul de Cercetare si Didactic Auxiliar 
' 

Serviciul de Amenajare şi Întreţinere Horticolă 

Serviciul Tehnic-Administrativ 

(1) Colectivul de Cercetare şi Didactic Auxiliar are următoarele atribuţii: 

a. desfăşoară activităţi de cercetare prin proiecte de cercetare cu finanţare naţională 

şi internaţională, din surse bugetare sau private; 

b. asigură documentarea, monitorizarea şi conservarea corespunzătoare a 

colecţiilor din cadrul Herbarului, Muzeului Botanic, Colecţiei de Seminţe ş1 

Colecţiei de Vitroplante; 

c. editează anual publicaţiile Grădinii Botanice (Contribuţii Botanice ş1 Index 

Seminum); 

d. asigură buna funcţionare a relaţiilor de schimb intern şi internaţional de seminţe 

şi material biologic; 

e. coordonează din punct de vedere ştiinţific toate sectoarele grădinii botanice; 
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f. păstrează evidenţa şi pune în valoare colecţiile de plante vii pe care le are în 

administrare Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai, 

prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, al programelor ştiinţifice 

sau educative specifice, etc.; 

g. asigură expertiza tehnică de specialitate pentru activităţile specifice din toate 

sectoarele grădinii botanice; 

h. coordonează stagiile de practică ale studenţilor, precum şi programele de 

voluntariat; 

i. menţine un contact permanent cu publicul larg, cu mediile de informare, cu 

organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, 

pentru identificarea nevoilor acestora, în vederea orientării programelor 

educaţionale, de informare şi recreere în funcţie de feedbackul primit. 

(2) Serviciul de Amenajare şi Întreţinere Horticolă are următoarele atribuţii: 

a. se ocupă de întreţinerea colecţiilor de plante vii din Grădina Botanică „Alexandru 

Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai; 

b. asigură menţinerea speciilor existente, precum şi completarea cu specn noi a 

colecţiilor; 

c. realizează activităţile tehnice şi de întreţinere a tuturor colecţiilor de plante, în 

funcţie de specificul fiecăreia şi de sezonalitate; 

d. asigură curăţenia spaţiilor exterioare şi a serelor; 

e. asigură materialul biologic necesar pentru editarea şi tipărirea Index Seminum, 

precum şi pentru activităţile de cercetare sau educative care au loc în Grădina 

Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai. 

(3) Serviciul Tehnic-Administrativ are următoarele atribuţii: 

a. fundamentează propunerile şi urmăreşte activităţile de achiziţii de bunuri, servicii 

sau lucrări ale Grădinii Botanice, 

b. asigură gestionarea bunurilor din dotarea Grădinii Botanice „Alexandru Borza" a 

Universităţii Babeş-Bolyai; 

c. asigură efectuarea reparaţiilor sau a altor lucrări de întreţinere a infrastructurii 

Grădinii Botanice; 
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d. asigurarea curăţenia spaţiilor administrate (săli de curs/seminarii, laboratoare, 

birouri, grupuri sanitare, holuri etc.); 

e. efectuează activităţile financiar-contabile ale instituţiei constând din: evidenţă, 

registru de încasări, depuneri de bani din încasările proprii; 

f. îndosariază, opisează şi arhivează documentele pe care le eliberează grădina 

botanică. 

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA GRĂDINII BOTANICE ALEXANDRU BORZA 

Art. 9. Activitatea curentă a Grădinii Botanice este condusă de către echipa managerială 

formată din: 

- director; 

- 2 şefi serviciu (conform organigramei din Anexa 1). 

Art. 10. Directorul este numit de Rectorul UBB, în urma unui concurs public, exercitându

şi atribuţiile în conformitate cu legile în vigoare, cu Hotărârile Consiliului de Administraţie 

şi ale Senatului UBB, precum şi cu prezentul Regulament. 

Art. 11. Directorul va avea competenţe în domeniile legate de misiunea, obiectivele şi 

activitătile academice ale Grădinii Botanice. 
' 

Art. 12. Atribuţiile directorului: 

a. reprezintă Grădina Botanică „Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai în relaţiile 

acesteia cu instituţii din ţară şi străinătate, precum şi cu agenţi economici, publici şi 

privaţi; 

b. acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor UBB; 

c. asigură organizarea acţiunilor care să asigure buna funcţionare a Grădinii Botanice, pe 

toate palierele ei; 

d. înaintează conducerii UBB propuneri de recompense şi sancţiuni pentru angajaţii 

Grădinii Botanice; 

e. aprobă cererile privind concediile de odihnă; 

f. aprobă pontajul lunar; 
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g. evaluează periodic activitatea angajaţilor din cadrul Grădinii Botanice, în conformitate 

cu reglementările UBB în vigoare; 

h. răspunde de buna desfăşurare a activităţii Grădinii Botanice. 

Art. 13 Atribuţiile şefilor de serviciu: 

a. participă la coordonarea activităţilor Grădinii Botanice; 

b. acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie al UBB şi ale 

Senatului UBB; 

c. pot prelua o parte din atribuţiile directorului la solicitarea punctuală a acestuia; 

d. supervizează păstrarea şi întreţinerea patrimoniului Grădinii Botanice; 

e. urmăresc prezenţa personalului Grădinii Botanice la serviciu; 

f. supervizează realizarea pontajului lunar; 

g. au în competenţă întocmirea documentaţiei privind scoaterea la concurs a posturilor 

din subordine şi propunerea de organizare a concursului, documentaţia fiind înaintată 

Direcţiei Resurse Umane a UBB; 

h. evaluează periodic activitatea angajaţilor din cadrul serviciului ( conform 

reglementărilor UBB). 

Art. 14. 

(1) La nivelul Grădinii Botanice funcţionează Consiliul Ştiinţific, format din maximum cinci 

membri, cercetători din cadrul Grădinii Botanice, precum şi cadre didactice cu activitate în 

domeniul botanicii de la Facultatea de Biologie şi Geologie (Departamentul de Taxonomie 

şi Ecologie, respectiv Departamentului de Biologie şi Ecologie al Liniei Maghiare). 

(2) Membrii Consiliului Ştiinţific sunt numiţi de Consiliul de Administraţie al UBB, la 

propunerea Directorului Grădinii Botanice, pentru un mandat de 4 ani. 

(3) Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii: 

a. avizarea scoaterii la concurs a posturilor de cercetător în cadrul Grădinii Botanice; 

b. avizarea modificărilor majore ale conceptului colecţiilor; 

c. avizarea achiziţiilor ştiinţifice majore; 

d. avizarea împrumutării temporare a unor piese în scop expoziţional; 

( 4) Dezbaterile şi hotărârile luate de către Consiliul Ştiinţific sunt consemnate în 

procese-verbale. Participanţii la şedinţele Consiliului Ştiinţific vor semna fişa de 

prezenţă, la începutul fiecărei şedinţe. Aceasta se consideră parte integrantă din 
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procesul-verbal al şedinţei. Este acceptată şi participarea on-line, cu precizarea acestei 

participări în procesul-verbal al şedinţei respective. 

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 15. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Grădinii Botanice Alexandru 

Borza intră în vigoare de la data aprobării acestuia de către Senatul UBB. 

Presedin P---

Prof. univ. d; F ' Stretean 
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