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HOTĂRÂRE 

privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, 

Județul Sălaj 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 lit. c) și art. 11 din OG nr. 

57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările 

ulterioare, al art. 117, art. 126 alin.(1), art. 189 alin.(2), art. 223 alin. 96) și alin. (17) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Anexele 3 

și 4 din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări 

Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj, cu completările și modificările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

 

Art.1 Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj, instituție publică cu 

personalitate juridică, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 565/1990, trece din subordinea 

Ministerului Educației în subordinea Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Centrul de 

Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj va desfășura în continuare activități de cercetare-

dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-specializare, 

microproducție, activități muzeistice și turistice. 

 

Art.2 Conducătorul Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou este ordonator terțiar de 

credite bugetare, în subordinea rectorului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate 

de ordonator secundar de credite. 

 

 Art.3 (1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului de Cercetări Biologice se asigură din 

venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, alocate prin contractele complementare încheiate 

între Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Ministerul Educației. 

(2) Veniturile proprii, prevăzute la alin. (1), provin din activități științifice pe bază de contracte de 

cercetare-dezvoltare, studii, proiecte, taxe de vizitare a Grădinii Botanice, chirii și altele asemenea. 

(3) Pentru activitățile specifice de microproducție, producție și prestări servicii se pot organiza 

activități finanțate integral din venituri proprii.  

(4) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din veniturile proprii, 

prevăzute la alin. (3), se întocmește și se aprobă odată cu bugetul Centrului de Cercetări Biologice, 

iar soldul se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. 

  

Art.4 (1) Structura organizatorică se propune de către Consiliul de Administrație al Centrului de 

Cercetări Biologice din Jibou și se aprobă de către Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca. 
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 (2) Numărul de personal se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate de 

Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

(3) Pentru realizarea activității, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou are dreptul să utilizeze 

personal sezonier, colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în 

condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (2). 

 

Art.5  Salarizarea personalului preluat se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare 

pentru personalul plătit din fonduri publice. 

 

Art.6  Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou va funcționa în baza unui regulament propriu 

de funcționare, aprobat de Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Jibou în termen de 

30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. 

 

Art.7 Centrul de Cercetări Biologice din Orașul Jibou întocmește și depune situațiile financiare la 

ordonatorul superior de credite potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice. 

 

Art.8 Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou are în administrare bunuri imobile aflate în 

proprietatea publică a statului, dobândite la înființarea acestuia, intabulate în Cartea Funciară nr. 

53935 Jibou, în valoare totală de  28.118.182 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art.9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3, 4 și 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, 

Județul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 07 iunie 1990, cu 

completările și modificările ulterioare, și Anexa 4, lit. A, numărul curent 21 din Hotărârea de 

Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației. 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU  
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