SENAT
Proces verbal
al şedinţei Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 7 mai 2012
Prezenţa: 108 senatori prezenţi, condiţia de cvorum a fost îndeplinită.
După constatarea condiţiei de cvorum, domnul Președinte a deschis şedinţa,
salutându-i pe cei prezenţi şi precizând că este prima reuniune ordinară a Senatului
şi că datorită unui eveniment fericit, ședința va avea şi o parte festivă dedicată
domnului Acad. Prof. lonel Haiduc, preşedinte al Academiei Române.
Domnul Președinte a prezentat Ordinea de zi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamentul de funcţionare a extensiilor universitare
Aprobarea unor cereri pentru studenţi, care necesită aprobarea Senatului
Acordarea titlurilor de DHC/PHC
Votarea Regulamentului Senatului
Votarea Comisiilor permanente ale Senatului
Diverse

La ordinea de zi prezentată au fost propuse şi votate ca teme complementare
următoarele: introducerea unui punct legat de alegerile parţiale generate de
incompatibilităţi (propunerea a fost formulată de domnul Dan Şandor); validarea
conducerii CSUBB (propunerea a fost formulată de domnul Torok Mark).
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu Ordinea de zi.
în legătură cu propunerea domnului Dan Şandor, domnul Președinte a precizat că
Senatul va elabora o hotărâre în urma reuniunii, care va cuprinde atât reperele
calendaristice pentru rezolvarea alegerilor, cât şi o anexă în care vor fi prezentate în
concret zonele de incompatibilitate, pentru ca, până la data de 11 iunie, să fie
finalizată lista celor care au intrat în zona de incompatibilitate şi care vor trebui
înlocuiţi.
 La punctul 1 referitor la Regulamentul de funcţionare a extensiilor universitare,
domnul prorector Ladislau Nagy a prezentat Regulamentul.
Domnul prorector Ladislau Nagy:
Regulamentul este prevăzut în Carta UBB, ideea sa de bază este că fiecare program
dintr-o extensie funcţionează în cadrul unei facultăţi sub supravegherea profesională
și administrativă a acesteia, astfel că extensiile nu sunt autonome în sensul că nu
pot să dezvolte programe şi activităţi fără aprobarea facultăţii de care aparțin, deci
toată responsabilitatea profesională este a facultăţii. Facultatea verifică
sustenabilitatea extensiei și hotărăşte menţinerea unui program. Fiecare program din
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SENAT
extensie are un responsabil, numit de către decanatul facultăţii de care aparţine. În
cazul în care programul aparţine unui departament, directorul de departament este
numit responsabil de program. Dacă programul este în limba maghiară sau
germană, responsabilul de program este propus de prodecanul responsabil de linia
de studiu. Responsabilul de program implementează planul de învățământ. În cazul
în care, în cadrul extensiei, funcţionează mai multe programe aparţinând mai multor
facultăţi, atunci se alege un director de extensie, conform Cartei UBB. Acest director
de extensie are în primul rând rol administrativ, coordonează activitatea diferitelor
specializări şi a diferitelor facultăţi la nivelul extensiei, se ocupă de administrarea
clădirii, secretariat, etc. În cazul în care sunt mai multe programe, directorul extensiei
se alege prin vot universal al cadrelor didactice care fac parte din extensie. Sunt
membri ai extensiei acele cadre didactice care au peste 50% din ore în cadrul
extensiei. În cazul în care într-o extensie funcţionează un singur program, nu se mai
numeşte un director, ci responsabilul de program este şi directorul extensiei. Din
cauză că extensiile au situaţii foarte diferite, nu am intrat în detalii. Recomandarea
este să întocmească un regulament al extensiei respective în concordanţă cu acest
regulament. Finalizarea alegerilor şi a numirilor are ca termen-limită 31 mai 2012.
Domnul Președinte a consultat senatorii cu privire la prezentarea făcută de către
domnul prorector Ladislau Nagy.
Domnul Dan Șandor a sesizat o anumită neclaritate în ceea ce priveşte procedura
de alegeri și a propus să se precizeze câţi reprezentanţi ar putea să fie de la o
facultate şi apoi dacă au drept de vot.
Domnul prorector Ladislau Nagy a precizat că textul a fost luat din Cartă și că ar
putea fi modificat cu acordul Senatului.
Domnul Vicepreședinte Joszef Benedek a propus să se introducă doar o
clarificare suplimentară: reprezentanţii facultății trebuie să aibă peste 50% din norma
de bază la extensie. Să se clarifice ce înseamnă să fii reprezentant al Facultăţii şi să
fii eligibil pentru funcţia de director.
Votul Senatului: 2 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea Regulamentului
Extensiilor universitare cu introducerea precizării: reprezentanţii facultăţii trebuie să
aibă peste 50% din norma de bază la extensie.
 La punctul 2, domnul Președinte a prezentat adresa cu nr. 13261102.05.2012
(cu avizul favorabil al prorectoratului) referitor la solicitarea studentului Stoica Mihai
Vlad pentru aprobarea susţinerii examenului de licenţă într-o altă universitate,
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba lulia. A invitat senatorii să-și exprime votul
cu privire la această solicitare.
Votul Senatului: 3 împotrivă, 13 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea

solicitării de susținere a examenului de licență într-o altă universitate.
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[Domnul Preşedinte a remarcat dificultatea de fixare a numărului de voturi. De
aceea a solicitat alcătuirea unui proiect de modernizare a Aulei, sistem electronic de
vot, sonorizare, garderobă.]
 La punctul 3, Domnul Președinte a prezentat propunerile de acordare a titlului
de Doctor Honoris Causa, după cum urmează:
o Dr. Pierre Taberlet, propus de Facultatea de Biologie și Geologie;
prezentarea dosarului a fost făcută de către Prof. dr. Vasile Cristea.
Votul Senatului: 3 abțineri, restul voturilor au fost pentru.
o Domnul Eugenio Barna, propus de Facultatea de Teatru și Televiziune;
prezentarea dosarului a fost făcută de către Lect. dr. Ioan Pop-Curșeu.
Votul Senatului: 3 abțineri, restul voturilor au fost pentru.
Domnul Preşedinte a prezentat, pentru informarea Senatului, şi lista celor propuși
pentru Doctor Honoris Causa care au fost deja aprobaţi în Senat: Mario Vargas
Llosa, Angelo Scola, Nicalae Manolescu, Umberto Eco. Referitor la calendarul
ceremoniilor, a precizat că va fi alcătuit după încheierea corespondenţei cu aceste
personalităţi.
Domnul Rector a informat senatorii cu privire la faptul că Prof. Nicolae Manolescu şi
Prof. Umberto Eco și-au exprimat deja acordul de a veni la UBB în cursul acestui an.
 La punctul 4, Referitor la Regulamentul Senatului, domnul Președinte a
precizat că în ședința anterioară s-au discutat toate amendamentele. Pentru
reuniunea de data viitoare, după votarea textului Regulamentului, se va distribui
fiecărui senator un document constituit din: fragmentele din Legea 1/2011 referitoare
la Senat, fragmentele din Carta UBB privitoare la Senat şi textul Regulamentului
Senatului.
Doamna Maria Petruț a sesizat neclarităţi la două articole din Regulament la care a
solicitat clarificări, referitor la desfăşurarea sedinţei şi la mandatare.
Domnul Președinte a răspuns că aceste amendamente au fost deja introduse la
propunerea domnului senator Ovidiu Moisescu.
Domnul Ovidiu Moisescu a sugerat recitirea articolelor respective în plen, iar
domnul Președinte a dat curs acestei cereri. S-a remarcat că în Senatul anterior s-a
hotărât eliminarea precizării: va fi publicat pe pagina web a facultăţii.
Articolul a fost corectat și recitit de către domnul Președinte.
Votul Senatului: 3 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea textului final al
Regulamentului și punerea sa în aplicare.
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[Domnul Preşedinte a informat Senatul că domnul Horia Pop, prin Departamentul
de lnformatizare, va pune la dispoziția Senatului un program care să fie distribuit
tuturor senatorilor, prin care se vor putea introduce direct în text amendamentele şi
se va obține astfel oglinda documentului de lucru în totalitatea sa, cu toate
observaţiile.]
 La punctul 5, referitor la Comisiile de specialitate ale Senatului, domnul
Președinte a precizat că au fost respectate opțiunile senatorilor în ce privește
validarea sau realegerea conducerii fiecărei comisii. A prezentat rezultatele după
cum urmează:
Comisia de Resurse umane şi titluri academice:
o Preşedinte: Luminiţa Silaghi-Dumitrescu
o Vicepreşedinţi: Prof. Dr. loana Both, Prof. Dr. Andrei Mărcuş
Comisia de competitivitate şi cercetare ştiințifică:
o Preşedinte: Prof. Dr. Simion Simon
o Vicepreşedinţi: Prof. Dr. Radu Precup, Prof. Dr. Neda Zoltan
Comisia de coduri, regulamente şi probleme juridice:
o Preşedinte: Prof. Dr. Vasile Cristea
o Vicepreşedinți: Lect. Dr. Cornel Vîlcu, Asist. Dr. Daniel Niţu
Comisia pentru activități studenteşti:
o Preşedinte: Conf. Dr. Rarnona Lacurezeanu
o Vicepreşedinţi: stud. Doina Garaba, Stud. Florea Suciu Adela.
Comisia de buget:
o Președinte: Conf. Dr. Irimie Emil Popa
o Vicepreşedinte: Lect. Dr. Raularian Rusu
Comisia de cooperări internaţionale:
o Preşedinte: Dr. Dragoş Păun
o Vicepreşedinte: Asist. Dr. Ovidiu Vaida
Comisia de curriculum, calitate şi învăţămănt netradiţional:
o Preşedinte: Prof. Dr. Magyari Tivadar
o Vicepreşedinți: Prof. Dr. Horia Pop, Conf. Dr. lon Albulescu
Comisia pentru dialog intercultural:
o Președinte: Conf. Dr. Ovidiu Mureșan
o Vicepreşedinte: Conf. Dr. Noda Mozes
Comisia de pentru relaţia cu societatea şi Marele Senat:
o Preşedinte: Conf. Dr. Delia Cristina Bălaş
o Vicepreşedintele va fi ales într-o altă dată stabilită de comisie. Motivul
nealegerii a fost absenţa candidatului.
Domnul Președinte a consultat Senatul cu privire la comisii.
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu componența conducerii comisiilor de
specialitate ale Senatului.
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Domnul Președinte a prezentat responsabilitățile comisiilor pănă la proxima
ședință a Senatului, după cum urmează: vor elabora un regulament de funcţionare
pe baza celor existente şi vor alcătui calendarul de lucru. Comisia de coduri,
regulamente şi probleme juridice va trebui să se implice în elaborarea Planului
Strategic al UBB şi va demara procesul de realizare a Codului etic şi deontologic al
UBB împreună cu Comisia de etică a UBB.
A mai precizat, în legătură cu comisiile, faptul că fiecare vicepreşedinte al Senatului
şi-a asumat o responsabilitate de observare și de asigurare a logisticii necesare
pentru unele comisii care sunt mai apropiate ca specialitate, după cum urmează:
domnul vicepreşedinte Benedek Jozsef va fi responsabil pentru Comisia de relaţii
interculturale, Comisia de relaţii internaţionale și comisia de cercetare, domnul
vicepresedinte Alexandru Chiş va fi responsabil pentru Comisia de curriculum,
Comisia de buget, Comis relaţia cu societatea, domnul vicepreşedinte Schuster
Christian va fi responsabil pentru Comisia de resurse umane şi titiuri academice,
Comisia de Coduri şi regulamente, Comisia de activităţi studențeşti.
 Referitor la alegerea decanului de la FSEGA, domnul Președinte l-a invitat pe
domnul Rector să ia cuvântul.
Domnul Rector a descris argumentele care au stat la baza luării deciziilor: nu s-a
aprobat nimic în legătură cu Ştiinţele Economice cu speranţa de a relua discuțiile; în
al doilea rând s-a constatat că, din punct de vedere juridic, la FSEGA se mai
prelungea provizoratul cu cel puțin cu o lună de zile şi alegerile ar fi trebuit să se
încheie deja în decembrie; în al treilea rând au apărut şi probleme de siguranță;
apoi s-a anunțat la scurtă vreme după discuţia din Senat, refacerea clasificării
universităţilor. După asemenea riscuri, s-a revenit la propunerea de renominalizare
în funcţia de decan a domnului profesor Dumitru Matiş.
Domnul președinte a invitat senatorii să-și exprime votul (prin vot secret, nominal)
referitor la alegerile de la FSEGA.
Votul Senatului: 70 pentru, 13 împotrivă, 17 abțineri pentru validarea domnului
Dumitru Matiș în funcția de decan al Facultății de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor.
 Referitor la Comisia de etică a UBB, domnul Președinte a prezentat
componența Comisiei după cum urmează: Conf. Dr. Sandu Frunză, preşedinte; Lect.
Dr. Mircea Bob vicepreşedinte; Conf. Dr. Marcela Sălăgean vicepreşedinte; Lect, Dr.
Sorin Marțian, Prof. Dr. Constantin Măruţoiu, Conf, Dr. Luminiţa Ursoian, Lect. Dr.
Veronica Rebreanu, Lect Dr. Sorin Săplăcan, Conf. Dr. lmre Ungvary Zrinyi. În baza
articolului 306 din Legea Educaţiei 1/2011. Procedura de constituire a Comisiei este
următoarea: Comisia este propusă în componenţa sa de către Consiliul de
Administraţie, este supusă spre vot Senatului şi este aprobată de către Rectorat.
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Doamna Doina Garaba a remarcat faptul că Legea prevede ca toate Comisiile de
etică să aibă în componenţă cel puţin un student.
Domnul Preşedinte a rugat reprezentanţii studenților să elaboreze o propunere în
acest sens și să nominalizeze doi studenţi în Comisia de etică ca să fie păstrat
numărul impar de membri.
Doamna Doina Garaba a prezentat propunerile studenţilor pentru Comisia de etică:
Dan Avram, student cancelar de la FSEGA şi Marius Uzoni, student cancelar Ia
Facultatea de Litere.
Domnul Cornel Vîlcu a cerut precizări referitor la eventualele suprapuneri de
responsabilitate între cele două comisii: Comisia de etică, şi Comisia de coduri,
regulamente şi probleme juridice a Senatului.
Domnul Președinte a evocat principiile din Regulamentul Senatului şi elementele
din Legea 1/2011, precizând că Senatul trasează principiile bazei legislative.
Comisia de etică nu este subordonată nici Rectoratului, nici Senatului, ci este o
structură distinctă care ia deciziile şi îşi asumă responsabilitatea pentru acestea.
Deciziile Comisiei de etică nu necesită validarea sau aprobarea Senatului.
Domnul Sandu Frunză a adăugat că toate hotărârile trebuie să aibă şi avizul
Departamentului Juridic.
Votul Senatului: 12 abțineri, 1 împotrivă, restul voturilor au fost pentru aprobarea
componenței comisiei.
 Referitor la situația care a apărut în jurul evenimentului FSEGA, semnalată în
ședința anterioară a Senatului, Facultatea de Drept a elaborat o rezoluție, iar Biroul
Senatului a convenit asupra textului acesteia. Domnul Președinte a prezentat
textul integral al rezoluției:
Senatul UBB, în urma ședinţei extraordinare din 27.04.2012, reiterează şi reafirmă
unul dintre principiile şi responsabilitățile sale de bază: garantarea Iibertății
academice şi a autonomiei universitare (LEN 1/2011, art. 213, al. 2a). În virtutea
acestuia precizează faptul că autonomia universitară trebuie să funcționeze şi în
perioadele electorale manifestându-se ca mod de realizare deplină a libertății
fiecărei structuri academice. Nu aprobăm şi nu susţinem acţiunile care diminuează
atât autonomia cât şi libertatea academică.
Senatul UBB susţine asumarea responsabilă a situaţiilor de dificultate pentru a se
realiza o corecţie conform Legii, Cartei şi Regulamentelor, fără ca structurile de
conducere să manifeste imixtiuni de ordin subiectiv şi de tip neacademic în
conformitate cu principiile enunţate de Lege şi cuprinse în Contractul managerial
cadru la art. 1, credem că există premisele unui act de conducere menit să păstreze
şi să îmbogăţească sfera cooperării şi a conlucrării obiective între Rectorat şi
Senatul UBB.
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Votul Senatului: 2 împotrivă, 27 abţineri, restul voturilor au fost pentru adoptarea
acestei rezoluții.
 La secțiunea Diverse, referitor la alegerile studenților, domnul Preşedinte a
prezentat noua conducere a CSUBB după cum urmează:
o Prefectul studenţilor: Mark Adrian Torok
o Subprefectul studenţilor, linia română: Doina Garaba
o Subprefectul studenţilor, linia maghiară: Botond Talpas
o Subprefectul studenţilor, linia germană: Sebastian Dietrich
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu componența conducerii CSUBB.
 Domnul Președinte a prezentat adresa cu nr. 280/26.04.2012, respectiv adresa
cu nr. 13312/02.05.2012 primite de la Rectorat spre aprobare. Prima adresă (cu nr.
280/26.04.2012) de la Facultatea de Studii Europene solicită scoaterea din lista de
specializări a programului masteral Studii Multiculturale europene. A doua adresă
(cu nr. 13312/02.05.2012) de la Facultatea de Matematică și lnformatică solicită
renunţarea la programul masteral Metode Formale în Programare.
Votul Senatului: 3 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea celor două
solicitări de renunțare la programele masterale.
 Referitor la Facultatea de Geografie, domnul Președinte a prezentat situaţia
imposibilităţii susţinerii licenţei la programul de Geodezie din motive de autorizare
provizorie. Se solicită aprobarea Senatului pentru încheierea unui acord între UBB
şi Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba lulia, unde acreditarea este definitivă.
Votul Senatului: 3 împotrivă, 3 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea
acordului cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în vederea organizării
examenului de licență la programul de Geodezie al Facultății de Geografie.
 Referitor la incompatibilităţi, domnul Președinte a solicitat Senatului, în
numele Biroului Senatului, aprobarea întocmirii unui text prin care, până la data
următoarei ședințe din 11 iunie 2012, Facultățile să-și rezolve problemele de
incompatibilitate.
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu întocmirea unui text de către Facultăți
prin care să se rezolva situațiile de incompatibilitate.
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 Referitor la înființarea Biroului de achiziţii în cadrul Direcţiei Administrative,
domnul Președinte a dat cuvântul domnului Irimie Popa.
Domnul Irimie Popa a informat Senatul cu privire la descoperirea unei decizii a
Rectoratului cu nr. 11854 din 17. 08. 2006, prin care se constituia compartimentul de
Achiziţii publice conform Ordonanţei 34 şi avea în componenţa sa 6 membri. Dintre
cei 6 membri 4 au fost rugaţi să demisioneze, rămânând doi.
Domnul Rector a răspuns că în şedința următoare a Senatului se va da răspunsul
potrivit în această chestiune.
Partea a doua a şedinţei Senatului a fost dedicată domnului Acad. Prof. lonel
Haiduc la împlinirea vârstei de 75 de ani. Au luat cuvântul: Președintele Senatului,
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Rectorul UBB, Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop care a
înmânat medalia și placheta aniversară, și doamna prof. Univ. dr. Luminița SilaghiDumitrescu. A urmat cuvântul domnului Acad. prof. univ. dr. lonel Haiduc.
Ordinea de zi fiind epuizată, Președintele a încheiat ședința.

Președinte

Secretar

Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă

Bekesi Reka
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