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Proces verbal 
al Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 30 septembrie 2013 
 

Au fost prezenți 113 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită. 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor, Rectorului și 
Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează: 

 
 Validări 

1. Validare alegeri membri Senat –studenți linia maghiară 
2. Validare concurs posturi didactice și de cercetare 
3. Validare admitere (licență, master) 

 
 Regulamente/Metodologii 
 

1. Regulamentul de organizare și funcționare linia germană 
2. Regulament de cazare 
3. Regulament de organizare și funcționare a căminelor 

 
 Documente curente 
 

1. Solicitări continuare/prelungire activitate  
2. Aprobare susținere activități didactice la alte universități (din țară) 
3. Profesori asociați invitați  
4. Derogări 
5. An sabatic Sanda Cordoș, Facultatea de Litere 
6. Aprobare referitor la modulul pedagogic nivelul II de studii  
7. Solicitarea Universității Partium din Oradea de susținere examen de 

finalizare studii la UBB pentru absolvenții programului de studiu 
(licență): Teologie reformată didactică – Asistență Socială 

8. Solicitare scutire taxă – caz Etnologie 
9. Prelungiri stagii doctorat  
10. Modificare taxă de studii pentru cursul postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă Managementul Administrației 
Publice 

 
 Diverse  
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1. Reorganizarea unor subunități din cadrul Universității conform OUG 
77/2013, aprobare C.A. 17.09.2013 cu nr. 21289/17/09.2013 

2. Erată privind  taxele de eliberări acte; taxe pentru certificarea 
copiilor și traducerilor după actele de studii 
 

Domnul Președinte l-a invitat la cuvânt pe domnul Rector, care a adresat 
senatorilor urări de bine pentru noul an universitar, al 433-lea de la înființarea 
Universității.  
 
 La secțiunea Validări, punctul 1, referitor la validarea alegerilor noilor membri în 
Senat, domnul Președinte a prezentat lista studenților senatori din partea liniei 
maghiare, după cum urmează: 

1. Facultatea de Geografie, Rajka Petra 
2. FSEGA, Kelemen Réka 
3. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Șavos Iulia 
4. Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Puskás Annamária 

 
Domnul Președinte a invitat senatorii să-și exprime poziția pe buletinele de vot. 
 
 
 La secțiunea Validări, punctul 2, domnul Președinte a dat cuvântul doamnei 
Luminița Silaghi-Dumitrescu, referitor la concursurile pe posturi didactice și de 
cercetare. 

 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a explicat faptul că din lista rezultatelor 
prezentată lipsesc trei posturi, dintre care pentru unul nu s-a prezentat niciun 
candidat, iar la două posturi există contestații. La două dintre facultăți aparent nu 
există cvorum, dar din cei 23 de membri s-au exclus studenții care nu votează pentru 
concursuri, cvorumul fiind astfel realizat. A precizat că obiectul votului este 
respectarea metodologiei de concurs. În situațiile în care au existat doi candidați, 
ambii apar pe buletinul de vot, urmând să se voteze respectarea metodologiei în 
toate cazurile.  
 
Domnul Simion Șimon a reamintit faptul că, deși Senatul se pronunță doar asupra 
respectării metodologiei de concurs, s-a hotărât ca acesta să fie informat cu privire la 
gradul de îndeplinire modul a standardelor minimale de către candidați. A semnalat 
faptul că pe buletinele de vot nu apare această informație. 
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Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a precizat că aceste date există, dar, din 
lipsă de timp, secretariatul nu a reușit să le insereze în tabel. 
 
Domnul Președinte: Concursurile s-au încheiat în data de 27 septembrie, astfel 
încât prelucrările datelor de către Comisia de resurse umane și titluri academice s-au 
făcut vineri și nu a mai existat timpul necesar pentru a fi introduse toate datele în 
tabelul acesta de vot. Sperăm ca pe viitor toate datele să fie transmise în maniera 
dorită. 
 
Domnul Radu Catană a precizat că cele două coloane ar fi putut fi introduse dar nu 
ar fi fost utile având în vedere că informațiile respective se pot consulta în dosare. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a răspuns că se convenise să figureze și 
gradul de realizare a criteriilor ca să se poată observa la fiecare candidat în parte, în 
ce măsură se depășește nivelul minim de realizare a criteriilor. 
 
Domnul Simion Șimon a subliniat faptul că este dreptul Senatului de a fi informat și 
că hotărârile odată luate, trebuie respectate. A exemplificat cu cazul unei 
cercetătoare angajate recent, persoană cu rezultate excepționale, explicând că în 
aceste cazuri ar trebui să se asigure vizibilitatea. 
 
Domnul Președinte a reprecizat faptul că Secretariatul nu a avut posibilitatea de a 
insera cele două coloane din lipsă de timp, concursurile încheindu-se vineri. Datele 
au fost preluate ca atare de Comisia de resurse umane și titluri academice. Ca o 
posibilă corecție, pentru ședința următoare vom introduce toate aceste date. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a propus ca, în momentul în care tabelele 
vor fi completate cu aceste date, ele să fie trimise și spre Comisia de competitivitate 
și cercetare științifică, pentru a avea o evidență a candidaților.  
 
Domnul Președinte a asigurat senatorii că se vor lua toate măsurile ca aceste 
elemente să fie aduse la cunoștința lor. A invitat senatorii să se pronunțe în 
buletinele de vot pentru posturile care nu ridică probleme, deoarece hotărârea 
Senatului trebuie comunicată în cursul zilei.  

 
 La secțiunea Validări, punctul 3, referitor la admitere, nivel licență și masterat, 
domnul Președinte a prezentat numărul de studenți admiși în această sesiune, cu 
precizarea că numărul este suficient de ridicat încât să asigure o funcționare bună a 
Universității. A considerat că senatorii își pot exprima votul pentru finalizarea 
procesului de admitere. 

http://www.ubbcluj.ro/
mailto:senat@ubbcluj.ro


 
 
 

 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1 

400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 

Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
Website: http://www.ubbcluj.ro 

E-mail: senat@ubbcluj.ro   
 

 

SENAT 
 
 
 

 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu validarea admiterii la nivel licență și 
masterat. 
 
 
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, domnul Președinte a dat 
cuvântul domnului Vasile Cristea referitor la Regulamentul-cadru privind cazarea în 
căminele studențești și la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
căminelor studențești. 
 
Domnul Vasile Cristea: În urma analizei, Comisia de coduri, regulamente și 
probleme juridice propune ca aprobarea celor două Regulamente să fie amânată 
pentru luna martie 2014, și propune aprobarea Contractului de închiriere cu 
următoarele modificări: 

1. Corectarea numerotării din 6.5. în 6.7 în textul Contractului și eliminarea 
precizării: „...pe care o va afișa la avizierul căminului”. 

2. La art. 5.2.20 eliminarea precizării: „...și păsări”. 
3. Eliminarea articolului 5.2.21. 
4. Eliminarea articolului 7.1. 

 
Domnul Vasile Cristea: referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a 
liniei germane, Comisia a propus unele modificări de formă. 
 
Domnul vicepreședinte Christian Schuster: Linia germană a funcționat bine până 
în prezent, iar acum s-a făcut un Regulament mai mult cu titlu de prezentare. A 
invitat senatorii să aprobe acest Regulament. 
 
Doamna Delia Balaban a precizat că Regulamentul nu a fost consultat de colegii de 
la FSPAC, la linia germană, drept pentru care a propus ca discutarea acestuia să fie 
amânată până la proxima ședință a Senatului. 
 
Domnul vicepreședinte Christian Schuster a răspuns că Regulamentul a fost 
disponibil spre consultare încă din luna februarie. 
 
Doamna Delia Balaban: În ultima formă doar în ultima săptămână. 
 
Domnul Mark Torok a propus să nu se împiedice procesul normal de aprobare a 
Regulamentului pentru linia germană doar din lipsa de interes a unor persoane.  
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Domnul Paul Cocioc a întrebat, referitor la precizarea din Regulament privind 
faptul că fac parte din linia germană persoanele care au majoritatea normei în limba 
germană, care este statutul cadrelor didactice de la FSEGA care nu fac parte din 
departamentul de limba germană deși predau majoritatea normei în limba germană.  
 
Domnul vicepreședinte Christian Schuster a răspuns că și aceștia pot fi acceptați 
la linia germană, la unele facultăți nu s-au organizat sub un departament distinct. 
 
Doamna Mirela Codruța Abrudan: Colegii din catedra de Jurnalistică și de 
Comunicare nu au văzut regulamentul pentru că nu au acces la platformă, iar noi nu 
am avut timp să îl consultăm. Pentru ca textul Regulamentului să fie consultat de 
către toți cei vizați, a solicitat amânarea aprobării până în proxima ședință a 
Senatului. 
 
Domnul Mark Torok a precizat că doamna Mirela Abrudan nu a participat la nicio 
ședință de consiliu a liniei germane, ceea ce este dovada lipsei de interes față de 
aceste probleme, situație în care solicitarea este nejustificată.  
 
Doamna Mirela Codruța Abrudan a menționat că la FSPAC sunt un departament 
foarte mic și, din lipsă de timp, nu pot participa toți membrii la ședințe. 
 
Domnul Președinte a intervenit subliinind faptul că problemele interne ale liniei 
germane nu fac obiectul ședințelor Senatului. A dat cuvântul domnului prorector 
Rudolf Graf.  
 
Domnul prorector Rudolf Graf a propus ca aceste probleme să fie discutate în 
proxima ședință de consiliu a liniei germane, iar în ce privește Regulamentul, a 
considerat că poate fi amânat, dar a precizat că documentul a fost accesibil și că 
informațiile au circulat. 
 
Domnul Președinte a prezentat senatorilor faptul că formularul de contract de 
închiriere este necesar pentru buna desfășurare a procesului de căminizare și că 
acesta are nevoie de aprobarea Senatului. 
 
Domnul Romeo Moldovan a propus ca în ședința următoare a Senatului să se ia în 
discuție și posibilitatea de a prevedea aceeași  taxă de regie de cămin pentru 
doctoranzi, ca și pentru studenți, dat fiind faptul că în LEN doctoranzii au statut de 
studenți.  
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Domnul Președinte a răspuns că, întrucât discutarea celor două regulamente a fost 
amânată pentru luna martie 2014, se pot primi propuneri în această privință. A supus 
la vot contractul de căminizare. 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu formularul de contract de căminizare și 
cu utilizarea sa imediată. 
 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, referitor la prelungirile de 
activitate, domnul Președinte a dat cuvântul doamnei Luminița Silaghi-
Dumitrescu pentru a prezenta rezoluția Comisiei de resurse umane și titluri 
academice. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu: Comisia de resurse umane și titluri 
academice a analizat solicitările de prelungire a activității, conform criteriilor 
discutate și stabilite în Senat. A prezentat în continuare propunerile Comisiei. 
 
Domnul Președinte a prezentat rezoluțiile: 
 

1. Aprobarea următoarelor solicitări de prelungire a activității: 

Nr. 
Crt. 

Nume prenume 
solicitant Facultate Rezoluția Comisiei de resurse 

umane și titluri academice 

Votul Senatului 

Da Nu 
Neex
prim

at 
1.  Prof. dr. Ștefan 

Nițchi FSEGA Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 78 6 1 

2.  Prof. dr. Nicolaie 
Dragoș 

Biologie și 
Geologie 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an  76 7 2 

3.  Prof. dr. Traian 
Rotariu 

Sociologie 
și Asistență 

socială 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 77 7 1 

4.  Prof. dr. Petru Iluț 
Sociologie 
și Asistență 

socială 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 77 7 1 

5.  Prof. Dr. Monea 
Gheorghe 

Educație 
Fizică și 

Sport 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 76 7 2 

6.  Prof. Dr. Paul 
Șerban Agachi 

Chimie și 
Ingineri 
Chimică 

Continuarea activității ca titular 
la școala doctorală, contracte de 
cercetare 

75 9 1 
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Nr. 
Crt. 

Nume prenume 
solicitant Facultate Rezoluția Comisiei de resurse 

umane și titluri academice 

Votul Senatului 

Da Nu 
Neex
prim

at 
1.  Prof. dr. Ștefan 

Nițchi FSEGA Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 78 6 1 

2.  Prof. dr. Nicolaie 
Dragoș 

Biologie și 
Geologie 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an  76 7 2 

3.  Prof. dr. Traian 
Rotariu 

Sociologie 
și Asistență 

socială 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 77 7 1 

4.  Prof. dr. Petru Iluț 
Sociologie 
și Asistență 

socială 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 77 7 1 

7.  Prof. dr. Vasile 
Preda 

Psihologie 
și Științele 
educației 

Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an 75 7 3 

 
 

2. Continuarea activității în calitate de conducător de doctorat cu posibilitatea de 
acoperire a activităților didactice în regim de plata cu ora pentru următorii: 

 

Nr. 
Crt. Nume prenume solicitant Facultate 

1.  
Prof. Dr. Gavril Neamț Litere 

2.  
Prof. Dr. Mihai Zdrenghea Litere 

3.  
Prof. Dr. Mircea Muthu Litere 

4.  
Prof. Dr. Liviu Zăpârțan Istorie  

 
 

3. Respingerea solicitării de prelungire a activității pentru:  

 

Nr. Crt. Nume prenume solicitant Facultate 

4.  
Prof. dr. Szilagyi N. Sandor Litere 

5.  
Prof. dr. Yvonne Goga Litere 
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4. Solicitările de prelungire a activității în regim plata cu ora (în limita maximă 
orară corespondentă unei norme minime de conferențiar universitar) sunt 
aprobate de Consiliul departamentului și Consiliul facultății conform hotărârii 
Senatului cu nr. 366/SEN. 

 
 

 La secțiunea Documente curente, punctul 2, domnul Președinte a prezentat 
solicitările de susținere a unor activități didactice la alte universități din țară: doamna 
Asist. univ. dr. Veronica-Oana Nechita a solicitat aprobarea pentru a desfășura 
activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la catedra de matematică din 
cadrul Colegiului Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca, cu limba de predare 
germană maternă, și domnul Prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan a solicitat aprobarea 
de a desfășura activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul universitar 2013-2014. Cele 
două solicitări au avizul favorabil al Comisiei de resurse umane și titluri academice. 
Domnul Președinte a invitat senatorii să se pronunțe prin vot. 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu aprobarea solicitărilor de susținere a 
unor activități didactice la alte universități din țară. 
 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, domnul Președinte a prezentat 

solicitările de desfășurare a unor activități didactice în cadrul Universității Babeș-
Bolyai, în anul universitar 2013-2014, de către următoarele cadre didactice, în 
calitate de cadre didactice asociate invitate: 

 
 Nume și 

prenume 
Funcție 

didactică Instituția de proveniență Facultatea  

1.  Bokros Lajos Prof. Dr. Central European 
University Budapesta FSEGA 

2.  Beracs Jozsef Prof. Dr. Universitatea Corvinus 
Budapesta FSEGA 

3.  Joseph Lebeer Prof. Dr. Universitatea din 
Antwerpen, Belgia 

Psihologie și Științe ale 
Educației 

4.  Mérö László Prof. Dr. Universitatea ELTE din 
Budapesta, Ungaria 

Psihologie și Științe ale 
Educației 

5.  Szekszárdi Júlia Conf. Dr.  Universitatea din 
Veszprém, Ungaria 

Psihologie și Științe ale 
Educației 

6.  Sallai Eva Conf. Dr.  Universitatea din Eger, 
Ungaria 

Psihologie și Științe ale 
Educației 
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7.  Radvanyi Katalin Conf. Dr.  Universitatea ELTE din 

Budapesta (Ungaria) 
Psihologie și Științe ale 
Educației 

8.  Benedek Dezsö Prof. Dr. Georgia State University 
(SUA) 

Psihologie și Științe ale 
Educației  
(*regim de plata cu ora) 

9.  Csocsán Emmy Conf. Dr. Universitatea ELTE din 
Budapesta 

Psihologie și Științe ale 
Educației  
(*regim de plata cu ora) 

10.  Kun Mária Lect. Dr. Universitatea Debrecen, 
Ungaria Teologie reformată 

11.  Maczelka Noémi Conf. Dr.  Universitatea Szeged, 
Ungaria Teologie reformată 

12.  Szalay Zoltán Conf. Dr.  Universitatea Transilvania, 
Brașov Teologie reformată 

13.  Fazakas Sándor Prof. Dr.  Universitatea Debrecen, 
Ungaria Teologie reformată 

 
 
Domnul Președinte a precizat că solicitările au avizul favorabil al Comisiei de 
resurse umane și titluri academice. 
 
 Votul Senatului: de acord în unanimitate cu aprobarea solicitărilor de 
desfășurare a unor activități didactice în cadrul Universității Babeș-Bolyai, în anul 
universitar 2013-2014, de către cadrele didactice asociate invitate. 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, domnul Președinte a prezentat 

solicitările de susținere a unor ore de curs în anul universitar 2013-2014, situații 
în care Comisia de resurse umane și titluri academice recomandă, după cum 
urmează: 
1. Aprobarea solicitărilor de susținere a unor ore de curs în anul universitar 

2013-2014 de către următoarele cadre didactice: 
• Asist. dr. Demeter Karmen –Psihologia personalității; Psihologie generală 
• Asist. asoc. Dr. Bernath Anna – Psihologia dezvoltării 

2. Respingerea solicitărilor de susținere a unor ore de curs în anul universitar 
2013-2014 de către următoarele cadre didactice: 

• Lector. Asoc. Drd. Raduly-Zorgo Eva – Introducere în logopedie, Terapia 
tulburărilor de limbaj, Psihologia sportului 

• Asist. drd. Kalcza-Janosi Kinga – Psihologia educației 
• Asist. drd. Batiz Eniko – Psihodiagnostic I, II 
• Asist. asoc. Drd. Kardos Melinda – Psihologia educației 

cu precizarea ca, de acum încolo, facultățile să nu trimită solicitări de derogări pentru 
doctoranzi, dat fiind faptul că aprobarea acestora s-ar situa în afara prevederilor 
legale. 
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Domnul Paul Cocioc a propus ca, în cazul derogărilor, să se trimită o notificare 
către Facultăți cu privire la faptul că orice derogare trebuie supusă aprobării 
Senatului.  
 
Domnul Președinte a răspuns că aceste derogări se solicită în regim individual, în 
cazurile pentru care nu este suficientă aprobarea la nivelul Facultății. 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu propunerile Comisiei de resurse umane 
și titluri academice. 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 5, domnul Președinte a prezentat 
solicitarea doamnei Conf. univ. dr. Sanda Cordoș, director al Departamentului de 
Literatură Română și Teoria Literaturii, Facultatea de Litere, de acordare a unui an 
sabatic remunerat pentru anul universitar 2013-2014, cu precizarea că solicitarea 
are avizul favorabil al Comisiei de resurse umane și titluri academice. 
 
Domnul Paul Cocioc a întrebat, referitor la solicitarea de an sabatic, dacă sunt 
îndeplinite criteriile stabilite de Senat pentru aceste situații.  
 
Domnul Președinte a răspuns că există toate elementele care justifică acordarea 
anului sabatic în cazul doamnei Conf. univ. dr. Sanda Cordoș, și a supus la vot 
aprobarea solicitării de acordare a unui an sabatic.  
 
Votul Senatului: 1 abținere, restul voturilor au fost pentru acordarea unui sabatic 
pentru doamna Sanda Cordoș de la Facultatea de Litere. 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 6, domnul Președinte a prezentat 
documentul referitor la modulul pedagogic nivelul II de studii, care are recomandarea 
Comisiei de curriculum, poziția Comisiei fiind exprimată de domnul Președinte al 
Comisiei, Horia F. Pop. 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate ca modulul pedagogic pentru nivelul II de 
studii (master) să poată fi urmat în aceleași condiții cu modulul pedagogic pentru 
nivelul I de studii (licență). 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, domnul Președinte a prezentat 
solicitarea din partea Universității Partium din Oradea de organizare a examenului 

http://www.ubbcluj.ro/
mailto:senat@ubbcluj.ro


 
 
 

 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1 

400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 

Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
Website: http://www.ubbcluj.ro 

E-mail: senat@ubbcluj.ro   
 

 

SENAT 
 
 
 

 
de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții Universității 
Creștine Partium, Programul de studiu de licență: Teologie reformată didactică – 
Asistența Socială. Poziția Comisiei de curriculum, calitate şi învăţământ netradiţional 
a fost prezentată de domnul Președinte Horia F. Pop. Domnul Președinte a supus 
la vot această solicitare. 
 
Votul Senatului: 1 abținere, restul voturilor au fost pentru pentru Organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții 
Universității Creștine Partium, Programul de studiu de licență: Teologie reformată 
didactică – Asistența Socială. 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 8, referitor la cazul de la Etnologie, 
domnul Președinte a dat cuvântul domnului Președinte de comisie, Irimie Popa, 
pentru a expune avizul comisiei referitor la acest document. 
 
Domnul Irimie Popa: Comisia de buget a dat aviz negativ acestei solicitări pentru că 
din adresă reiese că petenta și-a întrerupt studiile în 2011-2012, deci puteau exista 
două variante: solicitare de prelungire sau exmatriculare. Niciuna dintre acestea nu 
s-a realizat, de unde rezultă avizul negativ al comisiei. 
 
Domnul Președinte explicat că Senatul nu aprobă reduceri de taxă și a propus ca 
hotărârea Comisiei să fie validată. 
 
Votul Senatului: 7 abțineri, restul voturilor au fost pentru transmiterea rezoluției 
comisiei către solicitantă.  
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, domnul Președinte a prezentat 

solicitările de prelungire a doctoratului pentru următorii studenți-doctoranzi: 
1. ȘTEFANI M. Sebastian-Claudiu, conducător de doctorat Prof. univ. dr. Traian 

ROTARIU, pentru anul universitar 2012-2013 (12 luni).  
2. COPACIU P. Radu, conducător de doctorat Prof. univ. dr. Partenie 

DUMBRAVĂ, pentru anul universitar 2012-2013 și 2013-2014 (24 luni). 
3. MIRON căs. ȚEPUȘE A. Gabriela-Monica, conducător de doctorat Prof. univ. 

dr. Partenie DUMBRAVĂ, pentru anul universitar 2012-2013 și 2013-2014 (24 
luni). 

cu precizarea că taxele de școlarizare vor fi suportate de către studenții-doctoranzi. 
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Votul Senatului: de acord în unanimitate cu prelungirea stagiilor de doctorat. 
 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 10, domnul Președinte a prezentat 
solicitarea de modificare a taxei de studii pentru cursul postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă Managementul Administrației Publice, cu 
precizarea că solicitarea are avizul favorabil al Comisiei de buget. Domnul Irimie 
Popa a pronunțat poziția Comisiei referitor la această solicitare. 
 
Votul Senatului: 15 abțineri, restul voturilor au fost pentru majorarea taxei de studii 
pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
Managementul Administrației Publice. 
 
 
 La secțiunea Diverse, punctul 1, referitor la reorganizarea unor subunități în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013, domnul Președinte a explicat faptul 
că, întrucât se folosește în facultăți conceptul de „departament”, el trebuie eliminat 
din structurile administrative. A prezentat restructurările conform adresei Rectoratului 
nr. 21.289/17.09.2013. 

 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 2, referitor la Erata privind taxele de eliberări 
acte, domnul Irimie Popa a subliniat faptul că solicitarea de modificare a taxelor 
universitare pentru anul 2013-2014 nu este însoțită de un memoriu justificativ, prin 
urmare comisia nu a avizat solicitarea, ci a propus amânarea până în proxima 
ședință a Senatului. 
 
Domnul prorector Dan Lazăr a precizat că reprezentantul Rectoratului nu a fost 
invitat la ședințele Comisiei de buget. A fost de acord cu amânarea pentru ca 
această întrevedere să aibă loc și a precizat, cu privire la erată, că solicitarea viza 
corelarea taxelor pentru eliberarea de documente.  
 
Domnul Irimie Popa: ne cerem scuze că nu v-am invitat la ședința comisiei, a fost o 
consultare în ultimul moment. Veți fi invitat săptămâna viitoare, vă rugăm și noi să 
trimiteți de fiecare dată un memoriu justificativ. 
 
Domnul Președinte a precizat că, în cadrul unei întâlniri organizate între Rectorat și 
președinții de comisii ale Senatului, s-a stabilit ca în fiecare comisie să fie invitat 
prorectorul de resort, precum și vicepreședintele care răspunde de monitorizarea 
comisiei respective. De asemenea, pentru asigurarea bunei comunicări cu 
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decanatele, propunem să le adresăm invitația de a participa ca observatori la 
ședințele Senatului. În ceea ce privește erata, ea va rămâne pentru ședința 
următoare. 
 
 
 Domnul Președinte a consultat senatorii cu privire la posibilitatea de a invita 
decanii să participe la următoarele ședințe ale Senatului. 
 
Votul Senatului: 14 abțineri, restul voturilor au fost pentru invitarea decanilor la 
următoarele ședințe ale Senatului. 
 
 
Ordinea de zi fiind epuizată, Președintele a încheiat ședința. 
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