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RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2021-0084 
 
TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea Grădinii Botanice ˝Alexandru Borza˝ din Cluj-Napoca – centru de 
educaţie ecologică şi cultură 
Domeniul 3 - Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor 
didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor 
de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților 
Director de proiect: Conf. univ. dr. Mihai Pușcaș 
 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea continuă a calității serviciilor și ofertelor puse la 
dispoziția publicului larg prin punerea în evidența a resurselor disponibile, precum și prin continuarea 
dezvoltării ca spațiu adecvat de învățământ, educație și de conservare a resurselor vegetale a Grădinii 
Botanice Alexandru Borza. Activităţile planificate au fost corelate cu rezultatele obţinute (R) după cum 
urmează: 
Activitatea 1. Dezvoltarea continuă a pregătirii profesionale a studenţilor bazată pe cercetare şi 
practică aplicativă în cadrul grădinii botanice 
R.1.1 Renovarea părții laterale vitrate a serei acvariu în perioada de implementare au avut loc 
intervențiile identificate ca fiind necesare pentru reabilitarea serei acvariu din cadrul Grădinii Botanice; 
reparațiile au fost finalizate în totalitate până la sfârşitul proiectului. 
R.1.2 Completarea dotării Băncii de Semințe cu următoarele achiziţii: seturi profesionale de site, etuvă 
cu convecție forțată și aparatură de climatizare a aerului; toate achiziţiile s-au realizat conform 
planificării iar suplimentar, au fost achiziționate şi materiale consumabile care să faciliteze munca în 
laboratoarele de conservare ex situ.  
R.1.3 Realizarea a cel puțin 30 de plăcuțe/panouri informative pentru artefactele din Grădina Romană 
s-au identificat și etichetat 47 piese de patrimoniu cultural aflate în Grădina Romană, respectiv 6 panouri 
informative despre statuile din Gradina Botanică; suplimentar, s-au realizat peste 30 de alte 
plăcuțe/panouri de orientare-informare privitoare la integrarea valorilor ecologice în patrimoniul 
cultural.  
Activitatea 2. Promovarea activităţilor şi a serviciilor oferite de Grădina Botanică publicului în vederea 
creşterii impactului educaţional, ştiinţific şi cultural 
R.2.1 Realizarea a cel puțin 8 comunicate de presă / anunțuri de presă publicate - au fost date publicității 
peste 35 anunțuri de presă despre diversele acțiuni ce au avut loc, prin intervenția în direct în cadrul 
unor emisiuni televizate, prin intervenția la diferite posturi de radio, mass media scrisă sau prin 
publicarea unor anunțuri în mediul on-line (ProTv – „Spectacol de culoare și grație la Grădina Botanică 
din Cluj-Napoca”;TVR Cluj – „Grădina Botanică, o călătorie în toată lumea”, „Grădina Botanică și 
strategia verde a UBB”;Cluj 24 – „Ziua Bujorului Românesc”, „Grădina Romană e noua atracție a 
Clujului”, Știri de Cluj  - „Grădina Botanică din Cluj e o feerie de culori! Probabil cel mai frumos loc din 
Cluj-Napoca”, „Marea seră cu palmieri din Grădina Botanică”; Transilvania Reporter – „Secretele 
Grădinii Botanice din Cluj”, Radio Cluj – „Săptămâna Grădinii Romane în Grădina Botanică”, Agerpres – 
„Grădina Botanică Alexandru Borza îmbină cultura cu natura” etc.).  
R.2.2 Realizarea a cel puțin 5 evenimente organizate pentru promovarea rezultatelor proiectului –
datorită situației speciale create de pandemia COVID-19, în care unele din activitățile cu publicul larg au 
fost interzise sau drastic limitate, eforturile au mers în paralel, prin organizarea unor evenimente in situ 
(în funcție de limitările legale la momentul respectiv) dar și online. Astfel, s-au organizat: Ziua porților 
deschise la Grădina Botanică – 1.06.2021; Zi de vară în Grădina Botanică – 30.07.2021 (activități 
recreativ-educative în scopul atragerii copiilor spre natură, evenimente ce au avut loc în fiecare vineri a 
lunii iulie); Cultura se împletește cu Natura – 17-21.11.2021 (tururi ghidate), Incursiune LIVE într-un 
sector inedit al Grădinii Botanice Al. Borza – Grădina Romană! – 21 noiembrie 2021, Integrarea valorilor 
ecologice în patrimoniul cultural – 24-28.11.2021 (tururi ghidate), Incursiune LIVE în lumea arborilor 
remarcabili ai Grădinii Botanice Al. Borza- 27.11.2021. Pagina de facebook a Grădinii Botanice a 
prezentat regulat o serie de postări (cca. 40, în perioada de implementare a proiectului) în care s-au 
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prezentat cele mai importante evenimente din activitatea grădinii. Acestea au adunat un număr foarte 
mare de aprecieri, impactul-persoane (reach) fiind de peste 690.000. Pe parcursul anului curent, 
numărul de urmăritori ai paginii de facebook a crescut cu cca. 40%, ajungând la cca. 17.400 persoane 
(cel mai mare din domeniul social-media al grădinilor botanice din Romania). Datorită acestor activități 
implementate în concordanță cu Obiectivul Specific 2, în pofida limitărilor legale, a mobilității mult mai 
reduse și ale unor valori legate de turismul intern și internațional mult mai reduse în general, Grădina 
Botanică a avut o revenire spectaculoasă față de 2020 în ceea ce privește numărul de vizitatori (creștere 
>65% a acestui număr, valori ce se apropie de perioadele “normale”, non-pandemice).  
Activitatea 3. Înnoirea echipamentului de protecţie, prin achiziţionarea de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte destinate protecţiei muncii pentru personalul tehnic al grădinii. 
R.3.1 Achiziţionarea a cel puțin 35 de seturi (tricouri, salopete, bocanci etc.) de echipament de protecție 
personalizat pentru personalul tehnic al grădinii – S-a reuşit achiziţia unui număr de 48 seturi de 
echipament pentru personalul care deserveşte Grădina Botanică.  
Activitatea 4. Managementul proiectului 
Toate activităţile şi rezultatele obţinute au fost susţinute de o echipă de management care nu a fost 
remunerată, asumând prin voluntariat, implementarea proiectului la nivel instituţional în condiţii 
optime. Bugetul total al proiectului a fost utilizat în totalitate, s-a încadrat în structura liniei de buget a 
finanţării de bază fiind îndeplinite toate obiectivele proiectului precum şi rezultatele asumate în fişa de 
execuţie. 

Bugetul total al proiectului: 540.000,00 lei 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor 
de învăţământ superior de stat-2021 

 


