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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565/1990 privind 

înființarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 117, art. 126 

alin.(1), art. 134, art. 189 alin.(2), art. 223 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003 privind 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările 

ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere Anexele nr. 3 și nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

ART. I 

 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 7 iunie 1990, cu completările și modificările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 

1. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou, unitate cu personalitate juridică, 

funcționează, ca ordonator terțiar de credite bugetare, în subordinea Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, ordonator secundar de credite bugetare, care se află 

în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.” 

 

2. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului de Cercetări Biologice se 

asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, finanțare ce va fi 

alocată cu această destinație din capitolul 53 Cercetare Fundamentală și Cercetare 

Dezvoltare prin contractele complementare încheiate între Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca și Ministerul Educației și Cercetării. 

(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 alte asemenea. 
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(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.” 

  

3. Art. 5 se modifică și  va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Structura organizatorică se aprobă de către Senatul Universității „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca, la propunerea Consiliul de Administrație al Centrului de 

Cercetări Biologice din Jibou. 

 (2) Numărul de personal pentru activitatea finanțată din venituri proprii și subvenții 

de la bugetul de stat aferentă capitolului 53 - Cercetare fundamentală si cercetare 

dezvoltare se aprobă de către 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.” 

 

4. După art. 7, se introduc 5 articole noi, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12,  cu 

următorul cuprins: 

“Art. 8  Salarizarea personalului preluat se face în conformitate cu dispozițiile legale 

în vigoare. 

 

Art. 9 Funcțiilor de cercetare-dezvoltare din cadrul Centrului de Cercetări Biologice 

din Jibou și personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 319/2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 10 Centrul de Cercetări Biologice din Jibou va funcționa în baza unui regulament 

propriu de funcționare, aprobat de senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 

Art. 11 Întregul patrimoniu al Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, care 

cuprinde drepturi de administrare asupra bunurilor proprietate publică a 

statului/proprietate privată a statului, bunuri și servicii, potrivit situației financiare 
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întocmită la data predării-primirii, precum și orice alte drepturi și obligații, după caz, 

se preia pentru consolidarea situațiilor financiare de către Universitatea Babeș Bolyai 

din Cluj-Napoca, în calitate de ordonator secundar de credite, pe bază de protocol de 

predare – primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. Centrul de Cercetări Biologice Jibou are în patrimoniu bunurile imobile 

aflate în proprietatea publică a statului, intabulate în Cartea Funciară nr. 53935 Jibou, 

în valoare de  20.644.557,65 lei, la data de 30 iunie 2020, din care: terenuri în valoare 

de 1.541.068, 18 lei și construcții în valoare de 19.103.489,17 lei. 

 

ART. II 

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 7 iunie 1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

ART. III 

(1) 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. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării se modifică în 

mod corespunzător. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Ludovic ORBAN 


