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SENAT 
 

 
Proces verbal  

al şedinţei extraordinare a Senatului Universității Babeș-Bolyai  
din 20 iunie 2012 

 
 
Au fost prezenți 81 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită. 
 
După constatarea condiției de cvorum, Domnul Președinte a deschis şedinţa 
salutându-i pe cei prezenţi, și a prezentat Ordinea de zi: 
 
 Repartizarea cifrei de școlarizare pe facultăți  

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu ordinea de zi. 
 
Domnul Președinte a menționat că s-a primit din partea Consiliului de Administrație 
Hotărârea cu nr. 18.802/18.06.2012 care menționează principiile care au stat la baza 
repartizării cifrelor de școlarizare. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a informat Senatul cu privire la circularea pe 
e-mail a unui document adresat domnului Victor Ponta, referitor la achiziția de 
literatură științifică, care ar fi recomandat să fie semnat pentru a susține inițiativa, 
foarte benefică activității Universității. 
 
Domnul Președinte l-a invitat pe domnul Rector să ia cuvântul referitor la cifrele de 
școlarizare. 
 
Domnul Rector: Consiliul de Administrație a discutat pe tema cifrelor înaintea 
primirii OM nr. 4334/2012. Lista actuală este întocmită pe baza unor discuții cu 
decanii în cadrul Consiliului de Administrație. A prezentat criteriile care au stat la 
baza repartizării cifrei de școlarizare: performanța, afluxul de studenți, cererea de 
piață. La locurile pentru studenți rromi, locurile s-au repartizat la cererea 
decanatelor.  
 
Domnul Președinte: Cifra de școlarizare a fost transmisă prin mail înaintea ședinței, 
cifra totală este de 5003 locuri la buget, și 9976 împreună cu taxa. S-a primit din 
partea domnului vicepreședinte Benedek Joszef poziția Facultății de Geografie față 
de cifra de școlarizare, care consideră potrivită menținerea cifrei de școlarizare de 
anul trecut. A invitat senatorii să se pronunțe în această privință, în limita timpului 
alocat, primul la cuvânt fiind domnul Marius Lazăr. 
 
Domnul Marius Lazăr a precizat că numărul de locuri la Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială a fost diminuat cu 37 de locuri față de anul trecut. Facultatea 
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îndeplinește criteriul performanței și se pot aduce argumente în acest sens. A 
solicitat rămânerea la nivelul cifrei din anul universitar anterior.  
 
Domnul Ioan Pașcan a explicat faptul că Facultatea de Educație Fizică are o nouă 
specializare, nu un nou program. Prin urmare, numărul de locuri este foarte scăzut, 
cu 7 mai puțin față de anul trecut, când nu exista această nouă specializare. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu: în cazul în care la Facultatea de Fizică nu 
se ocupă toate locurile, Facultatea de Chimie solicită prioritate la redistribuirea 
locurilor, asigurând reciprocitatea. 
 
Doamna prorector Anna Soos: redistribuirea locurilor se va face după încheierea 
sesiunii de admitere din toamnă. 
 
Domnul Dragoș Păun a solicitat ca repartizarea în toamnă să se facă pe criteriul 
cererii și al ponderii de locuri bugetate. 
 
Domnul Președinte a răspuns că fiecare Facultate, după sesiunea din toamnă, a 
cerut locuri, iar transferuri s-au făcut între domeniile apropiate.  
 
Domnul Vasile Cristea: în ședința de Senat nu se poate face repartizarea corectă 
de locuri pentru admitere. Rectoratul a aplicat principiile prezentate în acest proces 
de repartizare. A propus realizarea unui set de criterii pentru această repartizare, 
astfel încât să nu se limiteze doar la numărul de studenți. 
 
Domnul Raularian Rusu: Facultatea de Geografie este o facultate performantă, 
corespunde tuturor criteriilor cerute de Rectorat dar, în pofida acestui fapt, cifrele au 
fost reduse. A solicitat o explicație în acest sens. 
 
Domnul Cornel Vîlcu a susținut ideea formulării unor criterii clare pe baza cărora să 
se facă repartizarea. A solicitat o explicație pentru faptul că Facultatea de 
Matematică de Informatică a primit cu 50 de locuri mai mult decât în anul precedent. 
 
Domnul Horia Pop a precizat faptul că, în ierarhia de clasare națională, domeniul 
de Matematică și Informatică este pe locul 2, și a prezentat și alte argumente pentru 
numărul mare de locuri solicitate în plus. 
 
Domnul Cristian Stan a menționat că a fost redus numărul de locuri la Facultatea 
de Psihologie în mod nedrept. Referitor la calificativul B invocat, s-a făcut o 
contestație cu privire la acest lucru și nu s-a primit rezultatul, deci repartizarea pe 
baza lui nu este justă. 
 
Domnul Cătălin Baba a susținut propunerea Consiliului de Administrație, precizând 
că cifrele pot fi realocate în septembrie.  
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Domnul Președinte a precizat că în tabelul distribuit există anexat și tabelul cu 
repartizarea rromilor, cu un număr de 60 locuri din totalul numărului de locuri. 
Propunerea domnului Vasile Cristea s-a formulat și în Biroul Senatului, de a se 
realiza o grilă de criterii bine definite pentru această repartizare a locurilor. 
Propunerea ca, după sesiunea din septembrie, Consiliul de Administrație să facă 
repartizarea în așa fel încât și facultățile unde cifrele au fost diminuate să fie 
avantajate, este extrem de binevenită. Pentru a evita situațiile acestea, se va stabili 
o formulă care să fie agreată deopotrivă de Consiliul de Administrație și de Senat. 
 
Doamna prorector Anna Soos a susținut propunerea Consiliului de Administrație,  
precizînd că numerele alocate au fost stabilite pe baza datelor din 2009-2011. A mai 
precizat faptul că la Facultatea de Matematică s-a făcut repartizarea de locuri pe 
baza cererii de pe piața muncii. 
 
Domnul Președinte a supus la vot cifrele de școlarizare așa cum apar în 
propunerea Consiliului de Administrație. 
 
Votul Senatului: 22 împotrivă, 9 abțineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea 
cifrelor de școlarizare în forma propusă de Consiliul de Administrație. 
 
Domnul Președinte a precizat că, în hotărârea Senatului cu privire la acest lucru, 
vor fi inserate: obligativitatea de a stabili pentru următoarea sesiune de admitere o 
formulă de calcul care să stea la baza repartizării locurilor și prevederea ca, după 
sesiunea din toamnă, să aibă prioritate la repartizarea locurilor bugetate îndeosebi la 
care au fost diminuate cifrele de școlarizare. 
 
Domnul Mark Torok a prezentat o solicitare a studenților de la linia germană de a 
elimina criteriul deținerii unui certificat de competență lingvistică într-o altă limbă 
decât limba germană. 
 
Doamna Delia Bălaș: majoritatea studenților de la linia germană au un certificat 
echivalent. 
 
Domnul Președinte a supus la vot recunoașterea acestor certificate. 
 
Votul Senatului: 6 abțineri, restul voturilor au fost pentru eliminarea criteriului 
deținerii unui certificat de competență lingvistică într-o altă limbă decât limba 
germană, pentru studenții de la linia germană. 
 
Domnul Ovidiu Moisescu a solicitat să se respecte trei puncte din Regulamentul 
Senatului: 1) afișarea hotărârilor Senatului pe pagina de web; 2) transcrierea 
ședințelor în procesul-verbal și afișarea lor pe pagina de web a Senatului; 3) orice 
senator are dreptul de a solicita și a primi înregistrarea audio a ședințelor Senatului. 
A precizat că a solicitat acest lucru și încă nu a primit înregistrările. 
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Domnul Președinte a răspuns că hotărârile au fost transmise părților interesate, 
însă postarea nu a fost făcută din motive tehnice, fapt pe care domnul Horia Pop îl 
poate confirma. Cu privire la postarea proceselor verbale, a precizat că numai 
procesul de transcriere durează două săptămâni și că este în curs de desfășurare. 
Referitor la înregistrarea audio, a menționat că a aprobat solicitarea domnului Ovidiu 
Moisescu și l-a invitat să o ridice de la secretariatul Senatului. 
 
Domnul Președinte a precizat că există unele subiecte rămase restante din 
ședințele anterioare ale Senatului. În ședința Senatului din 2 iulie nu se vor putea 
trata toate aceste probleme, din cauză limitării de timp. A propus senatorilor să intre 
în ședința din 2 iulie doar regulamentele care sunt acceptate de comisii și într-un 
număr echilibrat, iar criteriul de selectare a regulamentelor să fie stricta lor 
necesitate. 
 
Senator FSEGA: a propus să se intensifice activitatea Senatului pentru a putea fi 
adoptate și soluționate mai multe subiecte. 
 
Doamna Delia Balaș a subliniat faptul că din 2 iulie încep examenele de licență și 
master. A solicitat primirea regulamentelor cu mai multă vreme înainte de ședința 
Senatului. 
 
Domnul Simion Șimon a propus să se discute în ședința Senatului numai 
modificările punctuale la textele regulamentelor. 
 
Domnul Irimie Popa a propus să fie invitați prorectorii de resort în comisii pe tema 
acestor regulamente pentru a evita dezbaterile în plenul Senatului. 
 
Domnul Daniel David a recomandat să fie creditată mai mult activitatea comisiilor 
de specialitate ale Senatului.  
 
Domnul Președinte: un regulament care este analizat în cadrul comisiei este 
prezentat în plen de către președintele comisiei respective, nu se dezbate în Senat.  
Să ne orientăm și înspre comunități românești din alte state decât Republica 
Moldova, chiar dacă deocamdată îi putem primi numai pe locuri cu taxă. Când se va 
discuta Planul strategic, unul dintre obiective va fi atragerea studenților străini, cu 
prioritate din țările apropiate. 
 
Președintele a încheiat ședința. 
 
 
 
Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă       Bekesi Reka 

Președinte         Secretar 
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