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Hotărâre nr. 61/16.05.2022 

privind modificarea tarifelor la Grădina Botanică începând cu anul 

universitar 2022 - 2023 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-:Napoca nr. 5100/9.05.2022, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi patrimoniu, 
În temeiul art. 162 lit. h) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în sedintă online la data de 16 mai 2022, 
' ' 

hotărăste: 

Art. I. Se aprobă modificarea Regulamentului de taxe pentru anul 2022-2023, 
aprobat prin H.S. nr.17/18.02.2022, după cum urmează: 

1. Se modifică punctul 10 lit. e) din Anexa nr. 4 la HS nr. 17/18.02.2022 după cum
urmează: 

10. Tarife cazare

e) Grădina Botanică- cazare camere oaspeti*

Nr. Denumirea Preţ propus 

crt. 

1 Tarif în regim dublu 50 lei + TV A pe noapte/pat/persoană 

2 Tarif în regim single 
65 lei+ TV A pe noapte/ persoană 

*Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alţi invitaţi din ţară şi

străinătate)

2. Se modifică punctul 23 lit. a), b) şi c) din Anexa nr. 4 la HS nr. 17/18.02.2022
după cum urmează: 
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23. Grădina Botanică 
a) taxe acces grădină 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Taxă de intrare pentru adulti1 
1 Accesul este gratuit pentru studenţii şi angajaţii Universităţii Babeş-

1. 
Bolyai, copiii sub 3 ani, persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, 
copiii proveniţi din casele de copii sau plasament familial, veteranii de 
război (prezentarea unor acte doveditoare pentru accesul gratuit este 
obligatorie) 
Taxă de intrare pentru copii (peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte 

2. universităţi cu vârsta de până la 26 de ani, pensionari*. 
* pe baza unor acte doveditoare 

3. Taxă de intrare în intervalul orar în care serele sunt închise, pentru adulţi 

Taxă de intrare în intervalul orar în care serele sunt închise, pentru copii 

4. 
(peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte universităţi cu vârsta de până la 26 
de ani, pensionari*. 
* pe baza unor acte doveditoare 

5. Abonament anual intrare adulţi 

Abonament anual intrare copii (peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte 
6. universităţi cu vârsta de până la 26 de ani, pensionari*. 

* pe baza unor acte doveditoare 

7. Abonament semestrial intrare adulţi 

Abonament semestrial intrare copii (peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte 
8. universităţi cu vârsta de până la 26 de ani, pensionari*. 

* pe baza unor acte doveditoare 

9. Abonament trimestrial intrare adulţi 

Abonament trimestrial intrare copii (peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte 
10. universităţi cu vârsta de până la 26 de ani, pensionari*. 

* pe baza unor acte doveditoare 

11. Abonament lunar intrare adulţi 

Abonament lunar intrare copii (peste 3 ani), elevi, studenţi de la alte 
12. universităţi cu vârsta de până la 26 de ani, pensionari*. 

* pe baza unor acte doveditoare 
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Preţ 

propus 
lei 

15,00 lei/ 
pers. 

7,00 lei/ 
pers. 

9,00 lei/ 
pers. 

5,00 lei/ 
pers. 

280,00 lei/ 
pers. 

130 lei/ 
pers. 

180,00 lei/ 
pers. 

85 lei/ 
pers. 

90,00 lei/ 
pers. 

45 lei/ 
pers. 

50 lei/ 
p ers. 

25 lei/ 
pers. 
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b) taxe diverse 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1. Ghid pliant 
2. Ilustrate 
3. Magneţi 

4. 
„Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie şi 

importanţă ... ", prof. Dr. Vasile Cristea 
5. DVD „Grădina celor 5 continente" 
6. Bulbi lalele categoria I 
7. Bulbi lalele categoria II 

8. 
Taxă foto/video profesional (pentru albume, sonete, nunţi 
etc.) 
Ghidaj profesional (solicitat cu anticipaţie de minim două 

9. 
zile) 2 

2 Durata ghidajului max. 2 ore; ghidajul poate fi oferit în 
intervalul Luni-Vineri, 9h-16h (în afara sărbătorilor legale) 
Organizarea unor evenimente în spaţiile exterioare ale 
grădinii (inclusiv căsătorii)3 
3 Doar pe baza unei aprobări în prealabil a direcţiunii 

10. 
Grădinii Botanice. Cererea se realizează cu minim 7 zile 
înainte de eveniment, menţionându-se data, intervalul orar şi 
numărul participanţilor. Pe lângă taxa de închiriere a 
spaţiului, participanţii plătesc bilet de intrare cf. 
reglementărilor. 

Organizarea unor evenimente în sere. 4 

4 În serele care sunt deschise vizitatorilor, în afara orelor de 

11. 
vizitare, doar pe baza unei aprobări în prealabil a direcţiunii 
Grădinii Botanice. Cererea se realizează cu minim 7 zile 
înainte de eveniment, menţionându-se data, intervalul orar şi 
numărul participantilor. 
Organizarea unor evenimente în sere.5 

5 În serele care sunt deschise vizitatorilor, în timpul orelor de 
vizitare, doar pe baza unei aprobări în prealabil a direcţiunii 

12. 
Grădinii Botanice. Cererea se realizează cu minim 7 zile 
înainte de eveniment, menţionându-se data, intervalul orar şi 
numărul participanţilor. Pe lângă taxa de închiriere a 
spaţiului, participanţii plătesc bilet de intrare cf. 
reglementărilor. 
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Preţ propus 
lei 
2,00 lei/buc. 
1,00 leu/buc. 
5,00 lei/buc. 

100,00 lei/buc. 
15,00 lei/buc. 
2,00 lei/buc. 
1,50 lei/buc. 

200,00 lei/fotograf/acţiune 

140,00 lei 

500,00 lei/ oră 

600,00 lei/ oră 

1000,00 lei/oră 



UNIVERSITATEA BABES··BOLYAI 
BABEŞ-BOLYAI TUOOMANYEGYETEM 
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITAT 
BABES-BOLYAI UNIVERS IT Y 
TRADJŢfO ET EXCi'LlENTI;\ 

c) vânzări plante din surplus 

Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Denumirea 

Mimosa pudica 

Arbori de cafea (în funcţie de dimensiune) 

Plante la ghiveci (diverse specii) (în funcţie de 
dimensiune) 

Aranjamente 

Buchet flori tăiate 

Răsaduri 

Închiriere plante ornamentale (în funcţie de 
dimensiune) 6 

6 Închirierea se face pe baza unui contract în care se 
stipulează perioada şi faptul că trebuie aduse în 
aceleaşi condiţii în care au fost predate. În cazul 
deteriorării lor se vor aplica taxele privind vânzarea 
plantelor stipulate la punctul 3. 

* tarifele includ TV A 
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Tarif propus 
Lei/buc 
14,00 
14,00 
20,00 
30,00 
40,00 
5,00 
7,00 
10,00 
12,00 
15,00 
20,00 
25,00 
30,00 
40,00 
50,00 
75,00 
100,00 
120,00 
150,00 
15,00 
25,00 
60,00 
100,00, 
30,00 
50,00 
2,00 
3,00 
5,00 

5 lei/zi/plantă 
10 lei/zi/plantă 
15 lei/zi/plantă 
50 lei/zi/plantă 
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Art. II. (1) Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2022-2023, aprobat prin 

H.S. nr.17/18.02.2022, cu modificările prevăzute la art. I, se va republica. 

(2) Tarifele prevăzute la art. I vor intra în vigoare începând cu anul 

universitar 2022 - 2023. 
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