NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea
Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj –Napoca, denumită în continuare UBB, instituție aflată în
coordonarea Ministerului Educației Naționale, a transmis cu adresa nr. 9518F/24.11.2016 o
solicitare referitoare la integrarea în cadrul Universității a Centrului de Cercetări Biologice din Jibou,
județul Sălaj, denumit în continuare (CCB), instituție aflată în subordinea ministerului. În acest sens,
s-a aprobat în Consiliul de Administrație al Universității, din data de 21.11.2016, și în Consiliul de
Senat, din data de 05.12.2016, preluarea în subordinea sa a Centrului de Cercetări Biologice din
Jibou. Totodată, prin adresa nr. 26307/21.12.2017, UBB solicită ministerului continuarea
demersurilor privind inițierea proiectului de hotărâre de Guvern, în vederea preluării în subordine a
CCB din Jibou.
De asemenea, CCB din Jibou a aprobat în Consiliul de Administrație, întrunit în data de 05.12.2016,
trecerea în subordinea UBB din Cluj-Napoca, iar în data de 15.12.2017, cu adresa nr. 578, a transmis
ministerului Raportul Consiliului de Administrație al Centrului în care se precizează acordul pentru
continuarea demersurile privind inițierea proiectului de hotărâre de Guvern, în vederea preluării în
subordine a CCB din Jibou de către Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca.
În anul 1990, prin H.G. nr. 565/1990, completată și modificată prin HG nr. 748/1990, s-a aprobat
înființarea Centrului de Cercetări Biologice (CCB) din Jibou, județul Sălaj în subordinea
Ministerului Învățământului.
În cadrul Centrului de Cercetări Biologice din Jibou funcționează Grădina Botanică „Vasile Fati” în
care se desfășoară activitatea principală de cercetare a Centrului, alături de celelalte activități
desfășurate de microproducție, muzeistică și acvaristică.
Misiunea CCB este orientată în principal pe direcțiile următoare:
a) dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative din domeniul biologiei vegetale,
cooperarea națională și internațională, precum și implementarea rezultatelor în viața economică și
socială.
b) activități conexe: întocmirea unor bănci de date, conservarea biodiversității, prin păstrarea în
colecțiile botanice a speciilor periclitate și organizarea de manifestări științifice;
c) activități de microproducție vegetală, comercializarea de flori tăiate și la ghiveci;
d) desfășurarea unei activități instructiv-educative în domeniul științelor naturii pentru învățământul
de toate gradele și pentru publicul vizitator.
În conformitate cu Cartea Funciară nr. 1776, CCB se întinde pe o suprafață de 27 de hectare în locația
principală și aproximativ 5 hectare teren arabil în lunca râului Someș. CCB Jibou dispune de un
colectiv de cercetare alcătuit din 6 persoane, un număr total de 70 angajați, din care 55 angajați cu
contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.
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Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj –Napoca se definește ca o universitate de cercetare avansată și
educație, de anvergură internațională, o universitate complexă prin numărul și tipul de specializări,
precum și prin tipul divers de cicluri de studii universitare.
UBB promovează însușirea cunoștințelor prin cercetare, așadar una dintre cele mai importante
componente academice ale Universității este asigurarea condițiilor pentru cercetare avansată atât
pentru cercetători și cadrele didactice, cât și pentru studenți. Tocmai pentru a asigura integrarea
eficientă a educației în cercetare a fost înființat Institutul de Studii Avansate de Știință și Tehnologie
al Universității, care oferă un cadru integrat pentru centrele de cercetare ale Universității.
Cercetarea în domeniul științelor vieții și în științe biomedicale a cunoscut o dezvoltare semnificativă
în ultimul deceniu. Grădina Botanică „Alexandru Borza” prin Parcul Dendrologic de la
Complexul Arcalia, respectiv prin Vivariul și Muzeul Zoologic constituie platforme integrate de
cercetare dar și de învățare atât pentru comunitatea academică, cât și pentru publicul larg.
Comunitatea academică implicată în cercetare în domeniul științelor vieții și în domeniul științelor
biomedicale însumează mai mult de 70 de persoane în cadrul UBB.
Politicile promovate de România urmăresc creşterea rolului cercetării în susţinerea competitivităţii
economice şi crearea unei economii bazate pe cunoaştere. Astfel, se impune dezvoltarea şi extinderea
în continuare a reţelei naţionale de instituţii specializate în diseminarea rezultatelor cercetării şi
inovării şi asigurarea transferului tehnologic.
Conform art. 117 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
„Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate
prin:
a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei
profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic;
b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi
colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea
performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor
acestora.”
Reorganizarea CCB, prin preluare şi integrare în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj –
Napoca, se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin
care se reglementează următoarele aspecte:
 precizarea cadrului juridic al staţiunii;
 delimitarea şi stabilirea patrimoniului unităţii - construcţii, suprafeţe de teren;
 definirea obiectului de activitate, funcţie de cerinţele socio-economice şi reglementările Uniunii
Europene;
 identificarea surselor de finanţare a activităţii staţiunii;
 stabilirea organelor de conducere ale staţiunii.
2. Schimbări preconizate
Obiectivul general al demersului îl constituie optimizarea activităților educaționale și de cercetare
desfășurate de către CCB Jibou și UBB din Cluj Napoca, precum și dezvoltarea calității serviciilor
către comunitate, prin eficientizarea procesului de educație prin deschiderea unor noi posibilități.
Din punct de vedere al domeniului de cercetare, cele două instituții sunt legate prin interese comune,
și anume CCB din Jibou dispune de un Laborator biotehnologii, biologie moleculară, fiziologia
plantelor, iar în UBB se organizează programe de licență și de master de Biotehnologii industriale,
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Biochimie, Biologie moleculară, Ecologie terasă și acvatică. Organizarea laboratoarelor și centrelor
de cercetare profil din cadrul UBB din Cluj Napoca împreună cu CCB din Jibou într-o rețea integrată
ar propulsa cercetătorii de profil la un nivel superior.
Având în vedere că, UBB Cluj Napoca organizează prin Extensia Universitară din Zalău, județul
Sălaj programul de licență Geografia turismului și dorește dezvoltarea unor programe de master,
personalul CCB din Jibou va putea fi implicat în activitățile didactice. Astfel că, integrarea celor
două instituții ar face posibile schimbul de materiale biologice, cunoștințe și tehnologii, dezvoltarea
unor noi discipline, noi specializări, axate mai mult pe horticultură și biotehnologii vegetale, precum
și îmbunătățirea serviciilor oferite către comunitate.
Drept urmare, integrarea CCB din Jibou în subordinea UBB Cluj-Napoca are ca obiective specifice
următoarele: asigurarea unui cadru integrat pentru cercetările biologice, aducerea la un nivel superior
al învățării prin practică și cercetare, asigurarea unui flux de material biologic între unitățile de profil,
asigurarea unei șanse de dezvoltare, pe termen lung, a CCB din Jibou, precum și a UBB din Cluj
Napoca.
Pin acest demers, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou, unitate cu personalitate juridică, va
funcționa ca ordonator terțiar de credite bugetare, în subordinea Universității „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca, ordonator secundar de credite bugetare și în coordonarea Ministerului Educației
Naționale.
Finanțarea CCB din Jibou se va face atât din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, alocație
care se va nominaliza în contractul complementar al UBB, cât și din autofinanțare. Patrimoniul CCB
din Jibou își va păstra regimul juridic actual, iar acesta va fi preluat de către UBB din Cluj Napoca,
în calitate de ordonator secundar de credite, prin protocol de predare-primire.
Centrul de Cercetări Biologice din Jibou va funcționa în baza unui regulament propriu de
funcţionare, aprobat de Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Preluarea patrimoniului Centrului de Cercetări Biologice din Jibou sub Universitatea Babeș Bolyai
din Cluj Napoca se realizează pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se și balanţa de verificare.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- în mii lei (RON) Indicatori
Anul
Următorii patru
Media pe
curent
ani
cinci ani
1
2
3 4 5
6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
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La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 748/1990 privind
completarea și modificarea unor prevederi 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. 280 din 9 noiembrie 1992.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, se modifică în mod
corespunzător.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcânduse referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt
document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul este supus avizării Consiliului Legislativ
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6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparența decizională prevăzută de Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări
Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul Educației Naționale
Valentin POPA

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Justiției

Eugen Orlando TEODOROVICI

Tudorel TOADER
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DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
DIRECTOR GENERAL,
MARIANA CHIVU

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC
DIRECTOR GENERAL,
CRINA MĂDĂLINA CIOBANU

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL
DIRECTOR,
LILIANA DUȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR,
DIRECTOR GENERAL,
DANIELA VASILICA BURGHILĂ

AVIZ DE LEGALITATE
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