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În temeiul Decretului-Lege nr.1160/1945, privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie TîrguMureș, Legii Educației Naționale nr.1/2011, precum și în aplicarea Cartei Universitare și a
Regulamentului intern, Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş adoptă prezentul
Regulament.

Capitolul I. Dispoziții generale
Art.1. Grădina Botanică universitară, denumită în continuare GRĂDINA BOTANICĂ, se
înființează pe durată nedeterminată, fără personalitate juridică, în cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş, este subordonată Direcției Generale Administrative,
Senatului Universității și este coordonată din punct de vedere științific de cadre didactice ale Disciplinei
de Botanică Farmaceutică și ale Disciplinei de Farmacognozie și Fitoterapie.
Art.2.
(1) Grădina Botanică este amplasată în incinta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureş, aparține Facultății de Farmacie și funcționează în forma actuală din anul
1948.
(2) Grădina Botanică, obiectiv de patrimoniu natural, obiectiv științific dar și cultural, are o istorie de
peste 65 de ani. Este organizată pe trei sectoare:
- Grădina Botanică cu o suprafață de 1,5 Ha., cu un specific aparte, aici sunt aclimatizate în sistem
natural 667 taxoni vegetali de pe întreg mapamondul, încadrați în 61 familii.
- Grădina de Plante Medicinale, cu o suprafață de cca. 6000 mp., în care vegetează 265 taxoni,
organizată pe 8 etaje, se numără printre grădinile de plante medicinale universitare relativ mari în
Europa.
- Parcul Dendrologic, este amplasat în fața clădirii principale a Universității și în împrejurimi, ocupă o
suprafață de 5 Ha. Valoarea acestui parc constă în colecția de specii lemnoase (peste 200 taxoni),
arbori, arbuști autohtoni și exotici, exemplare ajunse la vârste apreciabile, aclimatizate aici. Sera de
Productie este organizată pe o suprafață de 200 mp., asigurând materialul dendrofloricol necesar
plantărilor anuale în Parcul Dendrologic. În Seră există de asemenea o diversitate de specii
achiziționate din diverse zone ale Terrei, cărora li se asigură condiții speciale de temperatură și
umiditate ce facilitează dezvoltarea și perpetuarea lor.
Art.3.
(1) Grădina Botanică a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș,
este membră fondatoare a Asociației Grădinilor Botanice din România - A.G.B.R. Înființarea A.G.B.R. a
reprezentat o necesitate obiectivă pentru cerințele de aderare a României la Uniunea Europeană, în
condițiile în care conservarea biodiversității a fost recunoscută ca o problemă prioritară.
(2) Scopul activității rețelei naționale de grădini botanice din România, constă în susținerea
dezvoltării grădinilor botanice din țara noastră, în conformitate cu standardele internaționale, prin
promovarea potențialului științific al acestora, prin facilitarea circulației informației și colaborarea între
parteneri, sprijinind grădinile botanice în îndeplinirea misiunilor didactice, cultural educative și de
protejare a fitodiversității, precum și în activitatea de perfecționare managerială a personalului de
conducere. La obiectivele A.G.B.R. aderă și Grădina Botanică a Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureş, în calitate de membru fondator al acestei organizații.
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Capitolul II. Domeniul de activitate
Art.4. Grădina Botanică deține bunuri naturale de valoare semnificativă, reunite în mod
sistematic și coerent, bunuri care sunt accesibile studenților, specialiștilor în domeniu, cercetătorilor.
Art.5. Grădina Botanică se constitue în vederea desfășurării activității specifice unei astfel de
instituții:
a) bază de învățământ și cercetare în domeniul plantelor medicinale;
b) asigură materia primă pentru elaborarea lucrărilor de licență și a tezelor de doctorat;
c) centru de documentare atât pentru personalul didactic cât și pentru alți specialiști în domeniu;
d) menținerea și dezvoltarea herbarului didactic asociate cu studii taxonomice;
e) integrată în cercetarea științifică a Universității;
f) conservarea biodiversității vegetale;
g) conservarea plantelor rare aflate în patrimoniul natural al Grădinii;
h) punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreării;
i) gestionare, evidență, dezvoltare a patrimoniului vegetal;
j) colaborare cu instituții naționale și internaționale;
k) schimbul reciproc de material vegetal și informativ cu instituțiile de profil din țară și străinătate;
l) cercetări privind restaurarea habitatelor, asociate cu programe de reintroducere a unor specii de
plante;
m) cercetări privind înmulțirea plantelor și producerea de material dendrofloricol;
n) informarea publicului utilizând biblioteca de specialitate;
o) organizarea de simpozioane, conferințe, schimburi de experiență;
p) editarea unor materiale informative despre Grădină și sectoarele ei;
r) întocmirea anuală a Colecției de semințe
s)editarea Catalogului de Semințe prin intermediul căruia se realizează Schimbul Internațional de
Semințe;
ș) consultanță în domeniul terapiei vegetale;
t) dezvoltarea relațiilor cu alte gradini botanice din țară și străinătate;

Capitolul III. Cercetarea științifică
Art.6. Activitatea de cercetare științifică constitue pentru Grădina Botanică o activitate
prioritară și are un rol determinant în strategia de dezvoltare a acesteia, se va desfășura în conformitate
cu prevederile Cartei Universitare și respectând etica cercetării.
Art.7. Ca urmare a unui studiu de cercetare, s-a format sectorul de plante rare ce cuprinde 41
specii amenințate și rare, unele pe plan național altele la nivel european.
Art.8. Se impune pe viitor dezvoltarea sectorului de plante amenințate și rare, extinderea și
îmbogățirea sa în contextul misiunii care revine grădinilor botanice, în procesul de conservare
”ex situ” al plantelor pe cale de dispariție.
Art.9. Grădina Botanică întreține relații științifice și de schimb de material vegetal cu instituții
similare din țară și străinătate, editează publicații proprii și desfășoară activități de consultanță.
Art.10. Întreaga activitate de cercetare științifică este coordonată de cadrele didactice ale
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Facultății de Farmacie.

Capitolul IV. Structura organizatorică. Personalul
Art.11. Grădina Botanică se subordonează, conform Organigramei aprobată de Senatul
Universității, Direcției Generale Administrative, Rectorului Universității, Senatului Universității.
Art.12. Personalul se structurează în personal de conducere și personal de execuție.
Art.13. Conducerea și coordonarea activității Grădinii Botanice este asigurată de un inginer
agronom.
Art.14. Personalul de conducere și execuție, pentru administrarea și punerea în valoare a
Grădinii Botanice, este numit, angajat și concediat de Rectorul Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureş, în limita delegării de competență acordată de Consiliul de
Administrație și Senatul Universității.
Art.15. Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin regulament intern, contractul
individual de muncă, fișa postului și prin reglementări proprii.
Art.16. Angajarea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție a personalului Grădinii
Botanice, se fac prin decizii ale Rectorului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art.17. Grădina Botanică este coordonată de un Inginer agronom, în limita atribuțiilor
rezultate din prezentul Regulament. Postul de Inginer agronom Grădina Botanică se ocupă prin
concurs. Din comisia de examinare fac parte cadre didactice de la Facultatea de Farmacie sau alte
persoane de specialitate. Inginerul coordonator al Grădinii Botanice este validat, după promovarea
examenului, de Senatul Universității.
Art 18. Personalul de conducere, inginerul agronom- coordonatorul Grădinii Botanice are
următoarele atribuții principale:
a) coordonează în mod nemijlocit și răspunde de activitatea specifică a Grădinii;
b) asigură gestionarea, administrarea, dezvoltarea, conservarea și restaurarea în condițiile legii, a
patrimoniului Grădinii, menținerea securității și integrității acestuia;
c) asigură legăturile funcționale cu celelalte departamente, servicii, birouri și compartimente din
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.
d) respectă legislația în vigoare, normele, metodologiile și reglementările emise de Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, precum și de conducerea Universității.
e) contribuie la elaborarea Planului anual de achiziții al Grădinii Botanice.
f) coordonează și monitorizează respectarea atribuțiilor și a programului de lucru al personalului din
subordine.
g) îndeplinește obiectivele și indicatorii stabiliți de Consiliul de Administratie/Senatul Universității;
h) stabilește atribuțiile de serviciu, conform prezentului Regulament, precum și obligațiile individuale de
muncă ale personalului de specialitate ce se înscriu în fișa postului;
i) urmărește desfășurarea activității pentru tot personalul Grădinii;
j) urmărește respectarea și aplicarea normelor de pază și protecție împotriva incendiilor;
k) efectuează instructajul de protecție a muncii, personalului angajat al Grădinii Botanice, trimestrial și
de câte ori este nevoie, urmărește respectarea normelor de protecție a muncii;
l) realizează evidența și după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului Grădinii Botanice;
m) asigură punerea în valoare a patrimoniului științific și natural al Grădinii Botanice;
n) asigură și garantează accesul publicului și al specialiștilor la bunurile care constitue patrimoniul
Grădinii;
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o) previne folosirea patrimoniului Grădinii Botanice în alte scopuri decât cele prevăzute de
reglementările legale în vigoare și prezentul Regulament;
p) adoptă măsuri pentru paza Grădinii Botanice și dotarea cu sisteme de protecție eficiente;
r) asigură măsuri pentru prevenirea și diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului Grădinii
Botanice, în caz de forță majoră.
Art.19. Personalul de execuție format din angajați ai Grădinii Botanice are următoarele
atribuții :
a) supraveghează, multiplică, asigură condiții optime de dezvoltare a plantelor existente în patrimonial
Grădinii Botanice;
b) conform programului stabilit de Șeful Compartimentului Grădina Botanică, efectuează tratamente
chimice;
c) respectă cu strictețe normele de sănătate și securitate a muncii (SSM);
d) întreține plantele medicinale, asigură păstrarea speciilor existente precum și diversificarea lor;
e) pregătește speciile de plante perene pentru iernat;
f) întreține drumurile, aleile, zonele verzi din incinta Universității;
g) recoltează plante medicinale în scop didactic și științific;
h) recoltează semințele plantelor medicinale, le selectează, condiționează,determină corect, cu
responsabilitate speciile mai puțin cunoscute, întocmește anual Colecția de Semințe;
i) iși îmbogățește permanent vocabularul de specialitate folosit în Grădina Botanică, studiind și
memorând denumirea științifică a speciilor de plante existente în Grădină.
j) inventariază anual patrimoniul vegetal al Grădinii Botanice;
k) întreține Parcul Dendrologic;
l) asigură multiplicarea speciilor dendrofloricole pe cale vegetativă prin butași, și pe cale generativă prin
semințe;
m) asigură și supraveghează asupra condițiilor optime de creștere și dezvoltare a speciilor exotice
existente în Sere;
n) efecuează lucrări de toaletare arbori și arbuști;

Capitolul V. Patrimoniul
Art.20. Patrimoniul Grădinii Botanice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureş, este contituit din patrimoniul biologic existent și din aportul financiar oferit
de Universitate stabilit de Senatul Universității și evidențiat în liste de inventar.
Art.21. Conducerea Grădinii Botanice administrează cu diligența unui bun proprietar, bunurile
evidențiate în patrimoniul său, încredințate spre folosință, precum și bunurile proprii dobândite în
condițiile legii.
Art.22. În exercitarea drepturilor sale, Grădina Botanică posedă și folosește bunurile aflate în
patrimoniul său, în scopul realizării obiectivului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării
acestora.
Art.23. Patrimoniul Grădinii Botanice se va dezvolta, în scopul realizării obiectivului de
activitate, prin activități proprii, contracte, sponsorizări, donații precum și alte modalități, cu respectarea
dispozițiilor legale.
Art.24. Cheltuielile legate de realizarea obiectivului de activitate, cum sunt cele de personal și
de materiale, sunt asigurate din bugetul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din
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Târgu Mureş.
Art 25. Activitatea financiar contabilă a Grădinii este efectuată de către Serviciul Financiar
Contabil al Universității, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art 26. Evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor din patrimoniul Grădinii Botanice a
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş, se vor face în conformitate
cu Ordinul Ministerului Culturii nr. 2035/2000 și cu prevederile Cartei Universitare.

Capitolul VI. Dispoziții finale
Art.27. Personalul afectat pentru administrarea și punerea în valoare a Grădinii Botanice,
precum și persoanele care au acces în Grădină, au obligația respectării tuturor dispozițiilor legale și a
celor de ordine interioară, în vederea prevenirii apariției condițiilor favorizante producerii de incendii,
inundații precum și de a înlătura condițiile acestora.
Art.28. Dispozițiile legale ce reglementează fumatul sau interzicerea acestuia în locurile
publice, sunt obligatorii și pentru locația Grădinii Botanice a Universității de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Târgu Mureş. Totodată sunt interzise aprinderea focului, aruncarea de deșeuri și
ambalaje, distrugerea cuiburilor și vânatoarea de orice fel, precum și orice alt tip de activitate care poate
prejudicia patrimoniul Grădinii. Nerespectarea dispozițiilor mai sus menționate, constituie abatere și va fi
sancționată corespunzător.
Art.29. Accesul publicului în perimetrul Grădinii Botanice, se face numai prin locuri și pe căi
special amenajate, în conformitate cu regulamentul de funcționare.
Art.30. Se asigură în permanență accesul persoanelor pentru efectuarea intervențiilor
operative în caz de incendiu. Blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție este interzisă.
Art.31. În perimetrul Grădinii Botanice și a sectoarelor aferente, se interzice tăierea arborilor,
arbuștilor și florilor sau distrugerea sub orice formă a acestora, precum și recoltarea de plante sau părți
din acestea de către persoane neautorizate.
Art.32. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea Cartei Universitare, sub conducerea
directă a coordonatorului Grădinii Botanice și sub îndrumarea Rectorului Universității.
Art.33. Conducerea Univesității va efectua controale periodice, pentru a veghea la
respectarea prezentelor reglementări.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în
data 06. iulie 2016 și intră în vigoare la data de 07. iulie 2016.

